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PIENSOS ARA
• Fabricación personalizada de todo tipo de pensos: mesturas, 

pensos simples, compostos, en fariña ou granulados

• Servizo de racionamentos para calquera especie animal

• Asesoramento técnico

• Servizo de menos de 24 horas para pedidos de calquera 
volume e a calquera lugar

• Venta de forraxes (alfalfa, palla, reigrás). 
Cantidade mínima, unha paca

• Venta de fertilizantes

Praza Maior, s/n - 27377 Muimenta (Lugo) - Telf.: 982.52.81.03 - Fax: 982.52.81.33 - Mail: poehisl@infonegocio.com

pub_ara.indd   6 19/3/09   02:58:39



AFRIGA  ANO XV - Nº 79

EDITORIAL 7

C
omo é sabido por parte de todos, nin AFRIGA nin esta 
revista se adscriben a unha determinada liña política e/ou 
sindical. Na asociación conviven persoas de distintas sen-

sibilidades e simpatías partidarias. A revista, nesta nova etapa que 
comezou no ano 2005, configurouse como unha publicación ne-
tamente técnica, presidida pola vocación pedagóxica e a vontade 
de resultarlle útil ao produtor no seu traballo diario. Cremos que 
esta opción nos permitiu gozar dun crédito crecente no sector lác-
teo, como o amosan distintos feitos: a confianza dos anunciantes, o 
eloxio de profesionais de todo o Estado e, a finais do ano pasado, o 
liderado nunha enquisa sobre revistas gandeiras respostada por máis 
de 1.500 granxeiros.

A nosa postura, non obstante, non implica apatía ou indiferenza 
respecto ás institucións responsables da política agraria. Se hai algo 
no que expresamos unha vontade clara é na defensa do subsector 
lácteo, do que dependen en Galicia moitos milleiros de familias. 
A tal efecto, a nosa demanda constante aos poderes públicos é que 
poñan todos os instrumentos necesarios para manter e consolidar 
este potencial produtivo, así como as condicións de vida digna que 
merecen todos os que se dedican a un traballo tan sacrificado.

Foi a petición que expresamos no noso editorial do número 58 
(setembro-outubro do 2005) con ocasión da alternancia na Xunta 
de Galicia, e a mesma que volvemos pór sobre a mesa nesta nova 
mudanza de Goberno autonómico. No momento de pecharse esta 
revista aínda non se coñece o nome da persoa do PP que ostenta-
rá responsabilidades en Medio Rural. En calquera caso, recibirá a 
nosa benvida e os nosos mellores desexos na súa xestión, en termos 
análogos aos que manifestamos cara ao conselleiro saínte do BNG, 
Alfredo Suárez Canal.

Tamén daquela, hai tres anos e medio, faciamos referencia aos retos 
que lle agardaban ao novo conselleiro, retos que non só se manteñen 
nas circunstancias actuais senón que se agudizaron. A maioría dos 
produtores galegos cobran prezos de entre 32 e 36 céntimos por li-
tro de leite cru, e a situación non presenta visos de mellorar cando é 
posible importalo de Francia á metade de prezo. Están tamén sobre 
a mesa a modificación de axudas no marco da PAC e un horizonte 
inminente de desaparición do sistema de cotas, proceso que con-
cluirá no 2015.

O Goberno saínte deu algúns pasos que poden resultar positivos 
para o noso sector, de maneira que cómpre pedirlle ao novo conse-
lleiro que considere a continuidade en políticas asumibles por mero 
sentido común, alén das siglas de partido. O Banco de Terras pode 
ser unha medida difícil de pór en práctica, pero é indubidable que 
os produtores de leite precisan máis base territorial cultivable para 
equilibrar os seus custos. Do mesmo xeito, tratar de exercer un papel 
de arbitraxe entre gandeiros e industria, na medida en que o permita 
o sistema, ou reclamar das autoridades do Estado e a Unión Euro-
pea a reasignación de axudas á produción de leite, aspecto contem-
plado no “exame de saúde” da PAC, son cousas que resultan vitais 
para este sector.

O noso desexo, en resumo, é que a nova consellería actúe baixo as 
premisas do diálogo (a todas as bandas), a sensibilidade cara aos 
produtores de leite e o sentido común. Boa aterraxe e sorte. 

Diante dun novo cambio

A F R I G A
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Contacto: revista@afriga.es
Teléfonos:  982 22 12 78

636 95 28 93

FÁGANOS CHEGAR 
OS SEUS COMENTARIOS 

E SUXERENCIAS

Asóciese chamando ao 
981 680 575 ou enviando 

un Fax ao 981 688 335
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EXPERTOS AMERICANOS FALARON EN MUIMENTA 
DA CORRECTA XESTIÓN DA REPRODUCIÓN

 O colombiano Humberto Rivera, especialista en re-
produción da empresa estadounidense Accelerated Gene-
tics (propietaria do 50% de World Wide Sires), disertou 
sobre a importancia de seguir un correcto protocolo na 
reprodución, empezando pola detección de celos, un dos 
catro compoñentes da “ecuación da fertilidade”. Os outros 
tres serían a fertilidade do touro, a fertilidade da vaca e a 
técnica de inseminación.

Para Rivera, a xenética só é responsable dun 4% do éxito 
da fertilidade. O 96% restante depende do manexo, a nu-
trición e a saúde. Os obxectivos a lograr, asegurou o técni-
co, son inseminar antes dos 70 días despois do parto, lograr 
a preñez antes dos 120 días e ter uns intervalos entre partos 
de 13 meses. 

Un correcto manexo reprodutivo debe procurar altas taxas 
de inseminación, altas taxas de fertilidade ao primeiro servizo 
e un diagnóstico temperán e reinseminación de vacas baleiras. 
Outro desafío é minimizar as perdas de preñez.

Hai un período moi especial de 100 días, os 30 anteriores 
e os 70 posteriores ao parto, no que cómpre extremar as 
precaucións de manexo. Antes do parto diminúe a inxesta 
de alimento e aumenta a sensibilidade ao estrés. É funda-
mental que a vaca teña facilidade para acceder ao alimento, 
en especial nas 2 últimas semanas de xestación.

Despois do parto hai que esperar como mínimo 50 días an-
tes de inseminar, superando o período de balance enerxético 
negativo e permitindo que a vaca gañe condición corporal. As 
maiores taxas de concepción teñen lugar cando a condición 
corporal está en torno a 3, entre os 60 e os 80 días.

Unha xornada técnica sobre reprodución e mellora xenética tivo lugar na casa da 
cultura de Muimenta (Cospeito, Lugo) o pasado 16 de febreiro. O colombiano Humberto 
Rivera e o estadounidense Charlie Will falaron sobre como sacarlle o  mellor partido 
á reprodución no bovino de leite. A actividade estivo organizada por Africor Lugo, coa 
colaboración de World Wide Sires, Escolmo e a comisión de Moexmu 2009.

É conveniente extremar o coidado na detección de celos, 
examinando as vacas dúas veces ao día e, a ser posible, tres. 
Para a detección de celos hai varios “trucos”. Rivera sinalou 
que dá moi bos resultados marcar con tiza o lombo dos 
animais e comprobar despois se aparece borrada por efecto 
do roce da monta.

 Despois da inseminación, aos 40-50 días, débense iden-
tificar as vacas que quedaron preñadas e as que están balei-
ras e reinseminar estas últimas.

A xornada técnica rematou coa intervención de Char-
lie Will, do equipo de selección de touros Holstein de 
Select Sires (o outro 50% de World Wide Sires). Will 
explicou que para os xenetistas da empresa resulta fun-
damental o contacto cos gandeiros, coñecer que tipo de 
touros queren para planificar en función diso o seu pro-
grama xenético.

O obxectivo sempre é mellorar a seguinte xeración de 
touros, de maneira que na actualidade trabállase con vistas 
ao 2014. Charlie Will considera que nos próximos anos 
non cambiarán os caracteres máis valorados na xenética 
bovina a nivel internacional: ubres, pés e patas, estrutura 
leiteira e fertilidade. En xeral, dixo, o cliente de Select Si-
res  “quere vacas que produzan moito e que non requiran 
moito coidado individual”.

Select Sires é unha empresa estadounidense constituída 
por 10 cooperativas gandeiras. A súa mesa técnica para a 
selección de touros Holstein está integrada por xenetistas 
e por 10 gandeiros en representación de cada unha das 
cooperativas. 

Gandeiros de diversas partes 
da provincia de Lugo asistiron 
á xornada

Humberto Rivera, nun momento 
da súa charla en Muimenta

CONVOCATORIAS
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o) Caseiro de Ernes Mugardos Clara foi a 
xovenca máis cara, 2.950 euros

Os prezos manexados na poxa foron idénticos aos do ano 
pasado, entre os 1.600 e os 2.950 euros. As novidades están 
nas instalacións do mercado, melloradas coa construción 
de cortes novas para o gando e gradas para o público.

O animal que acadou o prezo máis alto foi Caseiro de 
Ernes Mugardos Clara, unha filla de Bos Convincer Mu-
gardos que presentou a gandería Caseiro de Ernes, de Cos-
peito. A xovenca, de 26 meses de idade e preñada do 29 de 
xuño con Damion, vendeuse en 2.950 euros.

A Granxa Gayoso Castro cedeu unha xata para sor-
teo, que gañou a gandería Castro Noya S.C. de Vila-

A primeira poxa do ano, celebrada no mercado gandeiro de Castro Ribeiras de Lea (Castro de Rei, 
Lugo) o 8 de febreiro, rexistrou un volume total de vendas de 22.950 euros. Ofertáronse e vendéronse 
10 animais, a un prezo medio de saída de 1.700 euros e un prezo medio final de 2.295.

A PRIMEIRA POXA DO ANO MOVEU 22.950 EUROS

POXA DE CASTRO RIBEIRAS DE LEA. 8 DE MARZO

riño (Trazo, A Coruña). A xata procede da familia da 
Altagen Mason Roxy, con 8 xeracións en Canadá MB 
ou EX.

Os animais ofertados na poxa foron xovencas próximas 
ao parto, de 26 meses de idade, fillas de vacas cunha pro-
dución media de 10.290 quilos e unha calificación morfo-
lóxica de 78 puntos.

A organización e patrocinio da poxa correu a cargo de 
Africor Lugo, o Concello de Castro de Rei e a Consellería 
do Medio Rural, coa colaboración de Xenética Fontao e a 
Granxa Gayoso Castro da Deputación de Lugo. 

MAQUINARIA USADA EN STOCKAGRICOLA LOUSADA – BJO ROJO

B.J.O. ROJO, S.L. 
Barrio da Cruz, 8 - Sta. Leocadia - Castro de Rei (Lugo)
Teléfono 982 314 037 • Fax 982 314 904
Móviles Benedicto 670 535 100 - José 678 432 835
Comercial 678 432 834 • E-mail landmaschinenrojo@yahoo.es

VENDA E REPARACIÓN DE MAQUINARIA AGR ÍCOLA

AGRICOLA LOUSADA
(Concesionario tractores VALTRA e arados LOTARIO)
Lousada-Guntín(Lugo)
Telf.: 982.20.83.50 – 636.81.8300

 CARROS MEZCLADORES: FARESIN 850 M E 1050 M CON FRESA HORIZONTAL
TRACTORES:JONH DEERE 6920, 6320, 6910, 6800
GRADAS ROTATIVAS: AMAZONE Y RABE
SEMBRADORA DE MAIZ MONOSEN 6 LINEAS DE DISCO
RASTRILLO HILERADOR ARRASTRADO 2 CAMPANAS STOLL 1405

AFRIGA ANO XV - Nº 79
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O sábado 21 celebráronse os concursos de xatas e xo-
vencas e o domingo 22, os de vacas de leite e manexadores. 
O xuíz en pista foi Quim Sabriá, que destacou a calidade e 
excelente presentación dos animais. Estímase que unhas 2.500 

Por segundo ano consecutivo, o programa de Feiradeza 
incluíu tamén unha poxa, o sábado 21. Ofertáronse 7 xo-
vencas e 3 sementais e todos atoparon comprador.

No certame destacou de maneira moi especial o am-
biente de camaradería entre os gandeiros, que o sábado 
á noite celebraron unha festa de confraternidade e o do-
mingo un xantar.

MANEXADORES
O concurso de xóvenes manexadores dividiuse, como é 

habitual, en dúas seccións: ata 10 anos e entre 11 e 15 anos. 
Na sección dos máis pequenos distinguiuse o labor de cin-
co manexadores, todos eles considerados como primeiros 
premios: Fátima Míguez Míguens, Rubén Taboada Silva, 
Avelino Souto Rozados, Iago Pereiro Troitiño e Alejandro 
Gañete Vidal.

No apartado de 11 a 15 anos, o primeiro premio foi para 
María Manteiga Rodríguez. Segunda quedou Rocío Mantei-
ga Rodríguez e terceira, Lucía Gañete Vidal.

A decimoquinta edición de Feiradeza, 
organizada por Africor Pontevedra, atraeu 
a Lalín 34 ganderías e un total de 125 
animais das comarcas do Deza e Tabeirós, 
os pasados 21 e 22 de marzo.

LALÍN, 21-22 MARZO

Alizee Champion 6370, 
vaca gran campiona

SUBASTA
LOTE __ NOME___________________ PRECIO SAÍDA ( )_ PRECIO FINAL ( )

FEMIAS

1_____ SANTOMÉ LANDOI ILDA ____________ 800 _______________950
5_____ MOURISCADE LAUDAN LAURA ______ 1.300 _____________ 2.300
8_____ MOURISCADE MIRA 0519 _________ 1.100 _____________ 2.300
10 ____ DOBALO FONTÁNS FLORENTINA _____ 1.200 _____________ 2.400
11 ____ BOS GIVENCHY SINDY ET__________ 1.200 _____________ 2.100
12 ____ BOS MAGICAL ALDARA ET _________ 1.200 _____________ 2.350
14 ____ SANTOMÉ LANDOI ILDA ___________ 1.200 _____________ 2.000
Prezo medio lote xovencas ________________________________ 2.057

SEMENTAIS       

2_____ BOS MOURISCADE TALENT MALPI _____ 500 _______________650
7_____ OS AMERICANOS BAXTER TABASC_____ 500 _______________550
13 ____ OS AMERICANOS DAXTER BASTIO _____ 500 _______________750
Prezo medio lote sementais_________________________________ 650

PALMARÉS

GANDERÍA

XATAS ATA 8 MESES
G. Pereira Dolman Dalila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pereira

XATAS 8-10 MESES
Blanco H Carisma Carismática . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blanco

XATAS 11-13 MESES
Bos Blanco H Airraid Tara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blanco

XOVENCAS 14-17 MESES
Fraga Goldwyn Linda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fraga

XOVENCAS 18-21 MESES
Tasil Roy Brisa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Silva

XOVENCAS 22-28 MESES
Blanca Goldwyn Rúa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Argelina

XATA CAMPIONA E XOVENCA GRAN CAMPIONA
Blanco H Carisma Carismática . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blanco

XOVENCA CAMPIONA
Blanca Goldwyn Rúa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Argelina

VACAS EN LACTACIÓN  ATA 30 MESES
Kinteiro Goldwin Afrodita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kinteiro

VACAS 31-36 MESES
Tasil Six Neda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Silva

VACAS 3 ANOS
Alizee Champion 6370. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blanco

VACAS 4 ANOS
Berdón Louro Mimosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Berdón

VACAS 5 ANOS
Ugibsa 2468 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blanco

VACAS 6 OU MÁIS ANOS
Rita 480 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blanco

VACA NOVA CAMPIONA
Kinteiro Goldwin Afrodita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kinteiro

VACA INTERMEDIA CAMPIONA E VACA GRAN CAMPIONA
Alizee Champion 6370. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blanco

VACA ADULTA CAMPIONA
Rita 480 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blanco

MELLOR CRIADOR
Berdón

MELLOR RABAÑO
Blanco

34 EXPLOTACIÓNS ACHEGARON 125 ANIMAIS
Á XV EDICIÓN DE FEIRADEZA

CONVOCATORIAS
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 O estudo da produtividade e aptitudes tecnolóxicas do 
leite producido polo sistema Kempen levouse a cabo na Aula 
de Produtos Lácteos de Lugo ao longo de algo máis de dous 
anos. A investigadora Paz Fernández Albalat espúxolles as 
conclusións desta investigación a uns 70 gandeiros que asisti-
ron á xornada técnica organizada por Nanta nesta cidade. Os 
gandeiros que usan o sistema Kempen xa observaran que o 
leite producido é máis branco có das explotacións con siste-
mas de alimentación convencionais, conclusión que se com-
probou a nivel científico usando probas con espectrómetro.

O feito de ter leite máis branco pode abrir mercados no 
sur da Península, onde o consumidor prefire que os lácteos 
teñan esa coloración, mentres que na parte norte se prefiren 
máis amarelos. Por outra banda, o estudo demostrou que o 
leite producido baixo o sistema de alimentación Kempen 
ten valores máis baixos de ácidos saturados (menos sauda-
bles) e valores máis altos de ácidos poliinsaturados (máis 
saudables).

O estudo atendeu ás características dos queixos ibéricos, 
queixos de Burgos, manteiga e nata para montar fabricados 
con leite producida mediante o sistema Kempen. Respecto 
aos queixos ibéricos, atopouse que o rendemento do leite 
é de ata un 10% maior, son máis brancos e adhesivos e ad-
quiren os sabores propios da maduración máis rápido. No 
queixo de Burgos viuse ademais unha menor resistencia ao 
corte. Son todas cualidades interesantes para a industria en 
canto ao rendemento e máis atractivas para o consumidor.

No caso da manteiga, o estudo atopou unha graxa máis 
insaturada (máis saudable) e moita diferencia de cor respec-
to á que se elabora con leite producido con sistemas de ali-
mentación convencionais. Máis branca e tamén máis firme. 
Desde o punto de vista do consumidor pode non ser inte-
resante este tipo de manteiga, pola súa menor facilidade de 
untado, pero si resulta interesante para a industria reposteira, 
para usos como o recubrimento de produtos doces.

A empresa Nanta organizou no Pazo de Feiras e Congresos de Lugo, o pasado 23 de 
marzo, unha xornada na que se espuxeron as conclusións dun estudo elaborado pola 
Aula de Produtos Lácteos sobre o leite producido en explotacións que usan o sistema de 
alimentación Kempen. Na xornada tamén interviron Francisco Sineiro e Octavi Farjas, 
que falaron, respectivamente, sobre a situación e perspectivas do mercado do leite e 
produtos lácteos e sobre a análise de custos nunha explotación leiteira.

A AULA DE PRODUTOS LÁCTEOS DE LUGO DEU A COÑECER O 
SEU ESTUDO SOBRE LEITE PRODUCIDO CO SISTEMA KEMPEN

Paz Fernández Albalat, 
da Aula de Produtos 
Lácteos de Lugo

Para a nata, os resultados do estudo arroxaron un me-
nor grao de saturación graxa, mellor conservación, maior 
incremento de volume e escuma máis firme. Estas carac-
terísticas son tamén ventaxosas de cara á comercialización 
para a industria.

Francisco Sineiro, investigador da Escola Politécnica 
Superior de Lugo, analizou a situación e perspectiva do 
mercado do leite e os produtos lácteos. Sineiro indicou que 
a rebaixa de prezos de intervención do leite en po e a man-
teiga supón unha merma de ganancias para a industria e 
repercute directamente no leite que se paga ao produtor 
de cru. Así como a gran distribución lle impón políticas 
de prezos á industria, esta imponllas ao produtor. Sineiro 
constatou que as grandes cadeas usan sistemáticamente os 
leites envasados e produtos lácteos como reclamo para o 
consumidor, poñéndoos a prezos excesivamente baixos.

Por outra banda, o profesor indicou que os futuros acor-
dos comerciais e o horizonte de eliminación de cotas no 
2015 poden influír nos prezos do leite cru levándoos á 
baixa. No horizonte inmediato, prevese unha leve recupe-
ración para a segunda metade do ano.

Octavi Farjas, veterinario asesor de produción leiteira, 
analizou algúns dos interrogantes que o produtor pode 
formular á hora de mellorar a súa estrutura de custos. Na 
súa opinión, é mellor conseguir unha boa produtividade 
aínda a costa de recortar a vida produtiva da vaca. Segundo 
un estudo levado a cabo no ano 2006, o leite vendido por 
vaca e ano é o factor que garda unha correlación máis di-
recta cos beneficios empresariais.

Farjas lembrou que os custos de alimentación supoñen 
aproximadamente a metade dos custos de produción dun-
ha explotación e ofreceu unha fórmula perfilada por el 
para calcular o consumo de quilogramos de materia seca 
por vaca:

Consumo kg MS=12 + (litros/3).

Público asistente á xornada

CONVOCATORIAS

AFRIGA ANO XV - Nº 79

12

kemp.indd   12 23/3/09   17:44:42



es una marca mundial de AGCO corporationMASSEY FERGUSON 

VERSÁTIL
Y MÁS CERCA DE USTED

75-155 CV MF 5400

RED MF DE GALICIA Y ASTURIAS

A CORUÑA
M. A. Liste Villaverde, S.L.
Oroso
Tel. 981681652

J.A. Muiño Gomez
Somezas
Tel. 981404179

Agrícola Carballeira, S.L.
Pontedeume
Tel. 981431899

Tall. Castellana, S.C.
Aranga
Tel. 981789511

Tall. Facal
Carballo
Tel. 981703288

LUGO
Tall. Fdo. Rivas, S.L.
Cospeito
Tel. 982520105

Agricola Cadi, S.L.
Sarria
Tel. 982531187

Julio Alvite Garcia
Pastoriza
Tel. 982349341

Maside Maquinaria, 
S.L.
Baralla
Tel. 982363339

Cial. Lemos Eire, S.L.
Chantada
Tel. 982440274

Tall. Loureiro
Ribadeo
Tel. 982128473

OURENSE
Desagri, S.L.
Quintela de Canedo
Tel. 988211278

Agricola Suarez
Xinzo de Limia
Tel. 988461127

PONTEVEDRA
Agricola Morañesa
Moraña
Tel. 986553611

Cial. Agric. Carrera, S.L.
Ponteareas
Tel. 986641899

Maxideza, S.L.
Lalin
Tel. 986781468

ASTURIAS
Jose Manuel Uz Alba
Tineo
Tel. 985837060

Agricola Costa Verde
Gijón
Tel. 985167934

pub_massey-fegusson.indd   13 19/3/09   08:43:52



TUBULAR BOVINO

VENDIDAS 15.000 PRAZAS AO ANO
EN GALICIA E ASTURIAS
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distribución material ganadero

Gomas e Camas para Vacas

Limpezas Automáticas

Estabulacións Libres
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PISO DE GOMA 
DUNHA SOA PEZA 
PARA PATIOS

Máis de 1 millón de vacas 
dormen en colchóns BIORET

Polígono Industrial do Corgo, parcela 3, 27163 O Corgo (Lugo)
Novo teléfono: 671 485 702 (TONI) • 671 485 703 (Servicio Técnico)
E-mail: toniyjavi@hotmail.com

Distribuidor en Asturias: Almacenes Ladislao, S.L.
Polígono El Zarrín, S.N. La Espina, 33891 Salas (Asturias)
Tlf.: 985.837385 - 629566500

A auténtica limpeza 
alemana, non compre 
imitacións

MÁIS DE 30.000 LIMPEZAS 
INSTALADAS EN EUROPA

distribución material ganadero

LIMPEZAS
AUTOMÁTICAS 
DE CABLE 

Visite a nosa web www.dismagan.es
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AS II XORNADAS TÉCNICAS DE PRODUCIÓN DE 
LEITE OFRECERON UN ENFOQUE AMPLO DO SECTOR

 As II Xornadas Técnicas de 
Produción de Leite foron inaugu-
radas polo delegado provincial da 
Consellería do Medio Rural, Emi-
lio López, que apostou por que “a 
mellora que se conseguiu no frisón 
teña continuidade xeracional”. O 
delegado lembrou tamén que “a Ad-
ministración non pode intervir nos 
prezos”, subliñando que a rendibili-
dade das explotacións “pasa por algo 
esencial: aforro de custos”.

Máis de 200 persoas asistiron ás II Xornadas Técnicas de Produción de Leite, 
organizadas por AFRIGA e Africor Lugo na Facultade de Veterinaria de Lugo o pasado 13 
de febreiro. Nesta segunda edición do evento optouse por abordar unha variedade de 
temas relacionados coa produción de vacún, coma as últimas novidades en reprodución 
ou o sistema holandés de “cow signals” para detectar problemas de benestar e saúde 
no establo. Tamén se presentou en Galicia unha máquina expendedora de leite cru, así 
como novidades das grandes marcas de muxido.

As Xornadas estiveron patrocinadas 
pola Consellería do Medio Rural, Xe-
nética Fontao, a UTE de Bos, Intervet 
Shering-Plough e Dismagán.

ECONOMÍA: A PAC
Bernardo Valdés, economista asesor da 
Consellería do Medio Rural, impartiu a 
primeira das conferencias, centrada na 
dinámica e perspectivas ante os acordos 
do “exame de saúde” da PAC. Valdés 
explicou que o “exame de saúde” consis-

TRATÁRONSE TEMAS DE REPRODUCIÓN, AXUDAS, CONFORT ANIMAL E NOVIDADES TECNOLÓXICAS

te na revisión de anteriores reformas da 
PAC. Avánzase na desvinculación entre 
axudas e produción (proximamente virá 
o desacoplamento das axudas ao millo 
forraxeiro) e mantense a pretensión de 
que a campaña 2014-2015 sexa a últi-
ma do sistema de cotas. 

Ata ese momento, está previsto un 
aumento de cotas do 1% anual. A fi-
nais do 2010 e do 2012, a Comisión 
Europea presentará relatorios sobre a 
supresión de cotas. 

As Xornadas celebráronse, coma o ano pasado, no 
auditorio da Facultade de Veterinaria de Lugo
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Outra novidade é que o chamado 
pagamento único (4 céntimos/quilo) 
refórmase, coa posibilidade de usar 
esa partida de diñeiro (19 millóns de 
euros en España) para produtores de 
zonas desfavorecidas e granxas econo-
micamente sensibles. Por outra ban-
da, descontarase unha porcentaxe dos 
cobros de axudas directas (un 7% no 
2009, e un punto máis cada ano ata o 
2012) para dirixir ese diñeiro a “novos 
desafíos do sector”. Entre eles, a adap-
tación a mercados sen cotas.

No marco do “exame de saúde” ta-
mén se liberarán 800 millóns de euros 
en España, na actualidade destinados 
maioritariamente a axudas ao cereal, 
coa posibilidade de dirixir parte deles 
ás explotacións de gando. O Ministe-
rio xa fixo unha proposta para que se 
habilite un programa de apoio secto-
rial ao vacún de leite dotado con 40,2 
millóns de euros. Medio Rural consi-
dera “descompensado” isto, tendo en 
conta que a proposta para os cereais é 
de 61 millóns e para o ovino e cabrún, 
de case 29 millóns, “sectores que non 
van ter tantas caídas de prezos”, subli-
ñou Valdés.

Como se pode ver no cadro desta 
páxina, a previsión da Comisión Eu-
ropea é que o prezo do leite baixe un 
3,6% no 2010 dentro do marco de 
evolución actual (incrementándose un 
1% a cota cada ano). A caída no 2015 
sería do 9,8%.

REPRODUCIÓN: TRANSFERENCIA 
EMBRIONARIA
Daniel Martínez, director técnico 
da UTE de Bos, falou sobre a trans-
ferencia embrionaria e, en concreto, 
sobre as biotecnoloxías de terceira 
xeración: división embrionaria, sexaxe 
embrionaria e fecundación in vitro. O 
programa desenvolvido na Finca de 
Bos conta na actualidade cunha ampla 
base xenética de vacas de elite, unhas 
2.500, a maioría das cales están nas 
ganderías. A división de embrións e a 
sexaxe son servizos que estarán accesi-
bles a moi curto prazo, mentres que a 
fecundación in vitro é aínda unha op-
ción a medio ou longo prazo. 

UNHA EXPERIENCIA EN DIRECTO 
DE “COW SIGNALS”
Como complemento das Xornadas, e co patrocinio 
de Intervet Shering-Plough, o holandés Joep Dries-
sen desprazouse ata unha explotación da Terra Chá 
en compaña de 20 veterinarios para aplicar in situ 
o sistema de “cow signals”.  Os veterinarios divi-
díronse en grupos reducidos, de 2 e de 3 persoas, e 
cubriron tres tests que a empresa Vetvice usa para 
detectar os “sinais bovinos”: sobre o rabaño en 
conxunto, sobre unha vaca en concreto e sobre esa 
mesma vaca “en primeiro plano”.

No primeiro test figuran preguntas relativas á luz 
no establo, o espazo dispoñible, o número de vacas 
que están comendo e o número de vacas deitadas.

O segundo test céntrase en aspectos como a 
facilidade da vaca para incorporarse e deitarse, 
o tamaño da cama, a cantidade de excrementos 
na cama, a facilidade para acceder á comida, a 
presenza de feridas ou vultos no corpo do animal 
e a súa maneira de apoiar os pezuños . Tamén se 
observa se a vaca pretende facer algún movemento 
e non o fai, o que pode ser un indicador de ansie-
dade ou estrés.

O terceiro test observa polo miúdo o estado das 
diversas partes do corpo da vaca, o seu estado 
hixiénico, a postura e a respiración. 

Posteriormente, os veterinarios puxeron en común 
as súas observacións e determinaron os puntos 
fortes da gandería, os problemas detectados e 
os consellos para solucionalos. O gandeiro puido 
escoitar as súas conclusións e consellos e dicir que 
cousas podería ou estaría disposto a cambiar.

Hai consellos moi comúns por parte dos técnicos 
que seguen o método das “cow signals”.  Por 
exemplo, a conveniencia de habilitar unha zona de 
preparto e outra de postparto diferenciadas, para 
ter os animais nas 3 semanas anteriores e as 3 
posteriores ao parto, momentos moi delicados a 
nivel de estrés. Esta solución, que se denomina 
“stress calving line”, é moi usada en Holanda.

Outras recomendacións foron aumentar a canti-
dade de luz no establo (por un procedemento tan 
sinxelo como limpar os fluorescentes), limpar con 
máis frecuencia o chan (cada hora, se se dispón de 
sistema de arrobadeira), ampliar a lonxitude das 
camas e empregar palla.

Segundo indicou un dos asistentes á sesión prác-
tica, “o importante deste método é que, ademais 
de curar animais, podemos axudar a mellorar o seu 
benestar”.

Bernardo Valdés disertou sobre a PAC

José Manuel Tellado, presidente de Africor Lugo 
(esquerda) e Juan Novo, presidente de Afriga, 
na clausura das Xornadas

N DAS CUOTAS NA 
E OS PREZOS, COMPARADO CUN

ESCENARIO DE CONTINUIDADE

2010 2014 2015

Q1%

1,2% 3,3% 4,6%

Prezo -3,6% -7,0% -9,8%

SQ 2015

0,0% 0,0% 3,9%

Prezo 0,0% 0,0% -8,2%

Media UE

beis

Joep Driessen (arriba, con gafas), explica o 
guión da práctica de “sinais bovinos” 
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A división de embrións faise cun 
sistema de precisión que permite 
seccionar o embrión en dúas meta-
des. Cada metade ofrece unha taxa 
de xestación do 52%, fronte ao 70% 
dun embrión enteiro en fresco. Isto 
multiplica as posibilidades reprodu-
tivas. Se de 10 embrións enteiros hai 
a probabilidade de obter 7 crías, con 
10 divididos a probabilidade situaríase 
en 10,4 crías. Os embrións divididos 
convén implantalos en fresco. Os ani-
mais que nazan das dúas metades van 
ser xemelgos idénticos.

Respecto da sexaxe, Martínez in-
dicou que é preciso facer unha biop-
sia, extraer un fragmento de embrión 
para analizar e establecer así o sexo. 
A desventaxa é que a porcentaxe 
de preñez dos embrións biopsiados 
(sexados) é algo menor cá dos en-
teiros: un 10% menor en fresco e un 
15% en conxelado.

As vantaxes de sexar son a redución 
do número de machos, o aproveita-
mento das receptoras e o aumento do 
número de femias nun período de-
terminado. Os inconvenientes, que se 
reduce a fertilidade, increméntanse os 
custos e ademais, por Lei, non é posi-
ble vender este tipo de embrións.

Daniel Martínez explicou que con-
vén sexar embrións cando hai vacas 
doantes que producen moitos em-
brións por recollida ou cando os ma-
chos non terían oportunidade de ir 
a centros de inseminación artificial 
(sexa pola xenética do pai ou da nai). 
Tamén recomendou facelo en explota-
cións con experiencia e alta fertilidade 
na transferencia embrionaria.

Na fecundación in vitro recóllense 
ovocitos da vaca, ben despois da morte 
no matadeiro, ben da vaca viva (a op-
ción preferida). Os ovocitos extráense 
por aspiración e teñen que madurar 

un día antes de seren fecundados. O 
embrión resultante cultívase durante 
unha semana e despois conxélase ou 
ben implántase en fresco. De mo-
mento, a conxelación é problemática 
porque aínda non se afinaron ben as 
técnicas e este tipo de embrións non 
dan bos resultados.

As vantaxe “máis importante” da 
fecundación in vitro sería que nes-
ta técnica incrementa a eficiencia do 
seme sexado. Por outra banda, pode 
aumentar a capacidade reprodutiva a 
60 crías/vaca/ano, fronte a 1 da inse-
minación artificial e 25 da transferen-
cia embrionaria. Isto abre a porta “á 
posibilidade da produción en masa”. 
As desventaxas: técnica complexa, 
equipos moi caros e necesidade de 
persoal moi especializado.

O director da UTE de Bos conside-
ra que a fecundación in vitro “pode ter 
un impacto na cría animal similar ó que 
supuxo a inseminación artificial”. No 
2007, o 30% dos embrións do mundo 
procedeu da fecundación in vitro, cando 
catro anos antes era só o 15% 

BENESTAR ANIMAL: “COW SIGNALS”
O holandés Joep Drissen trouxo ás 
xornadas a experiencia dos “cow sig-
nals”, que a súa empresa, Vetvice-Cow 
Signals, ten practicado xa en 30 países 
do mundo. Trátase de estar pendentes 
de numerosos “sinais” que transmiten 
as vacas e que nos permiten detectar 
problemas de saúde, nutrición, etc.

Driessen subliñou que o confort 
animal é rendible: cada hora extra que 
a vaca permanece deitada pode tradu-
cirse nun incremento de produción 
dun litro. A media en Europa é de 10 
horas e “deberíase conseguir que fosen 
14”, afirmou.

O sistema de cow-signals baséase 
en tres procedmentos: observar, pensar 

sobre os problemas detectados e actuar 
para resolvelos. O básico é analizar se 
as vacas dispoñen, e en que medida, 
das “seis liberdades básicas”: aire, luz, 
auga, comida, espazo e descanso. “A 
mellora destes aspectos pode repor-
tarlle ao gandeiro ata 1.000 litros extra 
por vaca e ano”, asegurou o holandés.

Auga, luz e aire son os factores que 
resulta máis barato mellorar: auga de 
calidade e facilmente accesible (con 
bebedeiros que se limpen tres veces 
por semana e situados a unha altura 
que non obrigue aos animais a move-
mentos forzados) e abundantes entra-
das para a luz e a ventilación.

Respecto da comida, Driessen indi-
cou que “a vaca quere comer 10 ou 12 
veces ao día”. O técnico suxeriu que 
o carro sirva a comida pola tarde en 
lugar de pola mañá, o que tería como 
vantaxe que a vaca dispoñería tamén 
de alimento pola noite, podendo o 
gandeiro arrimala ao longo do día 
para que nunca falte nos comedeiros.

No tocante ao espazo, o relator re-
feriuse a que en Europa as camas son 
demasiado pequenas para evitar que 
se acumulen excrementos. Driessen 
suxire que deben ter máis de 1,90 de 
lonxitude, sen obstáculos que impidan 
os movementos naturais da vaca ao 
erguerse. Como materiais ideais para 
a cama, afirmou que o mellor é a area, 
seguida da palla e o serrín. Presentou 
un exemplo de establo con superficie 
continua, sen compartimentacións, 
con palla no chan e un espazo por vaca 
de 7 metros cadrados.

Por outra banda, o experto indicou 
que é moi positivo que as vacas saian 
ao campo (en Holanda fano no 85% 
das granxas). Cando están permanen-
temente estabuladas cómpre facer un 
esforzo extra para garantir a súa co-
modidade. 

Daniel Martínez, na súa charla sobre transferencia 
embrionaria

O holandés Joep Driessen explicou os “sinais 
bovinos”

Héctor Areán, de Xenética Fontao, ofreceu 
detalles sobre o seme sexado
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A finales de enero y con motivo de la cele-
bración de la feria CIMAG, KUHN Ibérica hizo 
entrega del mezclador autopropulsado nú-
mero 60 en el mercado español y que ha sido 
adquirido por la cooperativa gallega Copogán, 
de Lalín (Pontevedra). Los responsables de la 
cooperativa recogieron las llaves del mezclador 
horizontal autopropulsado KUHN SPH-14, una
máquina que conocen bien ya que es la cuar-
ta que adquieren para dar servicio a sus más
de 40 ganaderías asociadas que les exigen una 
ración mezclada homogénea, de calidad y a 
un coste competitivo. Para los responsables de
Copogán la máquina elegida continúa siendo
la SPH-14, ya que han comprobado las ventajas 
de contar con este mezclador autopropulsado
KUHN: una máquina muy fiable, con altísimos 
rendimientos y un mantenimiento justo, que
supone ahorros importantes a la hora de rea-
lizar las tareas de alimentación del ganado en 
las explotaciones (evitamos al menos el uso de 
dos tractores) y asegurando una ración de alta
calidad y uniforme.

El éxito de los mezcladores autopropulsa-
dos KUHN (tanto los de sinfín horizontal con 
los modelos SPH 14 y 18, como los de sinfín ver-
tical con los modelos SPV 10, 12 y 14) comenzó 
hace tan solo seis años cuando se entregó el
primer SPH-14 a la CUMA Frades Papucín, de
la localidad de Frades (La Coruña), que está 
compuesta por 14 ganaderos que fueron pio-

neros a la hora de plantearse cómo compartir
una máquina que les diera servicio a todos, les 
ahorrara tiempo y dinero y les proporcionara
una ración mezclada de calidad. Desde KUHN 
Ibérica hay que agradecer la confianza de esta
CUMA que apostó por este equipo sin verlo, 
solo por la garantía que le ofrecía la marca 
KUHN y por el servicio de su concesionario en 
la zona, Agrícola Curtis.

Desde ese momento hasta hoy ya se han
superado esas 60 máquinas y a finales de febre-
ro ya se habían alcanzado los 63 mezcladores 
autopropulsados, el 70% de los cuales se han 
entregado a CUMAS, Cooperativas y Empresas 
de Servicios, que son las que más valoran la
fiabilidad y rentabilidad de estos equipos. Con 
una SPH-14 se pueden alimentar entre 1.200 y 
2.000 cabezas de vacuno diariamente, lo que
supone un duro trabajo: cargar la máquina
(3.000 kg al minuto con la fresa, que mejora la 
calidad de la mezcla), hacer la mezcla, despla-
zarse a cada explotación y distribuir la ración al 
ganado. Con una sola máquina hacemos todo
el trabajo de forma rápida y eficaz. Tanto es así
que la empresa de servicios García y Barreiros
tienen el récord de utilización con un SPH-14 
KUHN, con 14.000 horas de trabajo en cinco 
años, dando servicio a 21 ganaderos al día y
con un desplazamiento de 90 km cada jorna-
da. Todo un ejemplo de robustez, fiabilidad y 
alta rentabilidad para un equipo de este tipo.

En definitiva, los mezcladores autopropul-
sados KUHN SPH y SPV responden a la filosofía
de la marca: son fiables, ahorran costes, mejo-
ran la calidad de vida de los profesionales, dan
el mejor servicio y responden a las necesidades
del ganadero. Más información en www.kuhn.es

KUHN entrega en Galicia su mezclador autopropulsado número 60 
en el mercado español gracias a su fiabilidad, alto rendimiento    

y calidad de la ración mezclada

De izquierda a derecha, Benito, operario desde hace seis años de la primera unidad vendida en España; 
Víctor Berdomás, de la CUMA Frades Papucín; y José Ramón, de Agrícola Curtis, que vendió este primer SPH

En los últimos años las explotaciones ganaderas han aumentado sus dimensiones y su forma de afrontar la alimentación del gana-
do, proliferando las CUMAS, Empresas de Servicios y Cooperativas que buscan ahorrar costes y asegurar a sus socios y clientes una
ración mezclada homogénea y de calidad, rentabilizando al máximo la inversión en maquinaria. Por ello es lógico que en los últimos 
seis años KUHN haya entregado en nuestro mercado nada menos que 60 mezcladores autopropulsados, tanto horizontales como
verticales, y siga subiendo esa cifra al contar con los modelos más valorados por los profesionales.

Tecnor Lalín, concesionario de KUHN, entrega el SPH-14 número 60 a la cooperativa gallega Copogán

Cuidado del ganado informa
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REPRODUCIÓN: BIOTECNOLOXÍAS 
DO SEME
O veterinario de Xenética Fontao 
Héctor Areán disertou sobre avances 
biotecnolóxicos en materia de insemi-
nación artificial. Comezou falando das 
análises de viabilidade, a través da cito-
metría de fluxo (que permite distinguir 
entre espermatozoides viables e células 
mortas) e a través do ordenador (que 
axuda a clasificar os espermatozoides 
pola súa velocidade: estáticos, lentos, 
medios e rápidos). O seme conxélase a 
-140 ºC e consérvase a -196 ºC. Unha 
palleta contén entre 20 e 25 millóns de 
esperamatozoides, dos cales o 40% son 
móbiles. Con todo, advertiu o relator, 
“a única proba definitiva é inseminar e 
ver se a vaca empreña”. 

Areán centrou parte da interven-
ción no “boom” do momento: o seme
sexado. Este procedemento baséase 
en separar da mostra as proboacións 
de cromosoma maculina e feminina, 
co obxecto de usar seme que conteña 
só este segundo tipo. O grao de efi-
cacia do proceso pode chegar ao 90% 
O seme sexado é máis problemático, 
dado que o procedemento de sepa-
ración resulta moi agresivo para os 
espermatozoides, danando as súas 
membranas e reducindo a vida útil. 
Isto fai necesario reducir a distancia 
entre o espermatozoide e o ovocito e 
aconsella empregar o seme sexado só 
en xovencas.

As vantaxes do seme sexado son, en-
tre outras, que permite elixir o sexo da 
cría e facer unha reposición propia do 
rabaño con calidade xenética e sanita-
ria. Os inconvenientes, que a técnica é 
cara, a fertilidade diminúe un 15% en 
relación ao seme comercial e, ademais, 
só un 80% dos machos son aptos para 
que o seu seme sexa sexado.

Ao ser un produto tan delicado, as 
recomendacións de emprego son 
máis estritas. Preséntase en palletas 
mini (0.25 cc.) cunha concentración 
de 2 millóns de esperamatozoides. A 
palleta ten que desconxelarse a entre 
35 e 37 ºC durante 30-45 segundos. 
O catéter tamén debe estar quente 
antes de entrar en contacto coa dose 
de seme. O extremo da palleta hai 
que cortalo nun ángulo de 90 graos. 
A vulva ten que estar limpa e a inse-
minación debe ser intrauterina, tra-
tando de chegar ao corno ovulatorio. 

A MÁQUINA EXPENDEDORA DE 
LEITE, OPCIÓN PARA CHEGAR 
DIRECTAMENTE AO CONSUMIDOR
Durante a celebración das II Xornadas Técnicas de 
Produción de Leite, parte da esplanada da Faculta-
de de Veterinaria estivo ocupada por unha máquina 
expendedora de leite cru procedente de Italia. O 
público puido comprobar in situ como subminis-
tra diversas medidas de leite previa introdución 
de moedas. Fausto Cavalli, de Bevilatte, e Luigi 
Arriaga, de Fiordilatte, fixeron a presentación dentro 
do programa de conferencias do día.

Este tipo de máquina é moi popular en Italia, onde 
a finais de 2008 xa funcionaban 1100 modelos 
(no 2005 había só 35). Instálase, principalmente, 
nas prazas e rúas das cidades e vilas, non pre-
cisa persoal (a temperatura e cantidade de leite 
contrólanse a distancia) e funciona as 24 horas. 
Subministra o leite envasado ou ben permite que o 
usuario introduza a súa propia botella.

En Italia, o litro de leite cru pode adquirirse nestas 
máquinas ao prezo de 1 euro. Ademais está permi-
tido vender nelas outros produtos das explotacións, 
como iogures e queixo. Un dispositivo deste tipo 
chega a despachar 200 litros de leite ao día.

Desde o punto de vista do produtor, unha solución 
así pode supoñer un interesante complemento 
de ingresos. Sen deixar de venderlle á industria, 
permítelle dirixir parte da súa produción direc-
tamente ao consumidor, cunha maior marxe de 
rendibilidade.

O prezo da máquina ronda os 30.000 euros. En 
España, de momento, só hai tres instaladas, nas 
localidades navarras de Elizondo e Villava e no 
mercado de abastos de Vitoria. Aquí a normativa 
non permite despachar leite cru, senón que ten que 
ser previamente pasteurizado.

En Italia, o uso destes expendedores traduciuse 
ademais en beneficios ecolóxicos. No 80% das 
compras, o cliente introduce a súa propia botella, o 
que permitiu aforrar no país 30 millóns de botellas 
ao ano.

Entre a desconxelación e a insemi-
nación non poden transcorrer máis 
de 5 minutos.

Outros produtos relacionados co 
seme son o seme de sexo avaliado, no 
que a mostra se analiza no PCR e que 
permite obter entre un 6% e un 10% 
máis de femias; o seme enriquecido 
con plasma seminal de touros con 
fertilidade probada, o que mellora a 
fertilidade do produto; e o seme re-
frixerado de sementais con fertilidade 
probada, que ten 100 millóns de es-
permatozoides por palleta e unha vida 
útil de ata 72 horas.

NOVIDADES TECNOLÓXICAS
Representantes de coñecidas marcas 
de tecnoloxías de muxido presenta-
ron os seus produtos na última parte 
das II Xornadas Técnicas de Produ-
ción de Leite.

Hervé L’Azou, de Lely, falou sobre 
o robot de ordeño Lely Astronaut, que 
leva no mercado 16 anos.

Carlos Fariñas, representante de 
DeLaval, fixo o repaso histórico da 
evolución dos sistemas de muxido nos 
últimos 40 anos. Na década dos 70, o 
boom foi o cántaro individual. Nos 
anos 80, o circuíto RTS foi o sistema 
de muxido máis vendido. Nos 90 im-
púxose a sala con medidores de volu-
me. A principios deste milenio, o máis 
demandado era a sala con retirada 
automática e medidores electrónicos. 
Na actualidade lidera o mercado a sala 
con identificación e xestión.

Segundo os datos que manexa De-
Laval, no 2008 o 50% das vendas de 
sistemas de muxido correspondeu a 
salas de identificación-xestión, o 30% 
a robots e o 20%, a salas de retirada 
automática-medición. Desde o ano 
2000, o incremento máis brutal foi o 
dos robots, que naquela data só supo-
ñían o 2% das vendas.

Como novidade comercial, o vocei-
ro desta marca presentou un contador 
de células somáticas.

Jean-René Thibaut, de Bou-Matic, 
presentou o dispositivo StepMetrix, 
que serve para detectar coxeiras no 
gando.

A coxeira é o terceiro problema máis 
común nas explotacións modernas, por 
detrás da mamite e dos fallos na repro-
dución. A gran maioría, arredor do 80%, 
prodúcense nas patas traseiras. 

A frecuencia da coxeira nos rabaños 
é variable, pero normalmente é 2,5 ve-
ces maior do estimado polas persoas 
que se encargan da xestión da granxa. 

Fotos: Fernando Rodríguez Gandoy (Africor Lugo).

Luigi Arriaga, amosando como se enche unha 
botella de leite na máquina expendedora

CONVOCATORIAS
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ESTRUTURA METÁLICA CON CUBERTA ILLANTE DE POLIETILENO E PECHE LATERAL CON MALLA CORTAVENTOS OU MADEIRA
NAVES PARA ALMACÉN SEN NECESIDADE DE PERMISO. FÁCILES DE DESMONTAR E TRASLADAR

DIRECTOR COMERCIAL PARA GALICIA E ASTURIAS MARCIAL LÓPEZ ÓNEGA “FARRUQUIÑO” TELF.: 666 497 912

NOVAS TECNOLOXÍAS NA CONSTRUCIÓN DE NAVES GANDEIRAS MÁIS CONFORT POR MENOS CARTOS

Venda de xovencas
próximas ó parto e 
paridas. Envío a calquer 
punto de España.

Contactos: Goberno, 8 • Castro de Rei, Lugo // Teléfono: 666 49 79 12 - 660 49 11 12 // Mail: afiteco@mundo-r.com

CENTRO DE 
RECRÍAANOCA

www.farm-line.com

BUSCAMOSDISTRIBUIDORES
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 A Finca A Devesa está xestionada en sociedade polos 
irmáns Justo, Antonio e Miguel Sánchez Varela, de 53, 51 
e 37 anos, respectivamente. A explotación de leite púxo-
se en marcha no ano 1984, e en 1996 os mesmos socios 
formaron a SAT Langueirón, non por diversificación de 
actividade senón para contar cunha figura xurídica que 
permitira acceder a determinadas axudas.

En 25 anos, a explotación seguiu unha dinámica de cre-
cemento continuo. Os primeiros tempos foron de produ-
cións medias. No ano 1992, a cota da granxa era de 380.000 
quilos. A partir de 1995, os propietarios adoptan a política 
de comprar cota aproveitando os baixos prezos, que daque-
la rondaban as 30 pesetas por litro. A granxa puido medrar 
ata os 3,3 millóns de quilos que manexa na actualidade.

Ata hai só un par de anos, unha liña de negocio impor-
tante da Finca A Devesa foi a importación de vacas de 
Alemaña, Holanda, Suíza, Francia ou Canadá. A explo-
tación dispuña dun establo destinado a recibir estas vacas 

A Finca A Devesa, no concello coruñés de Ponteceso, muxe 315 vacas e explota unha 
cota de 3,3 millóns de quilos. Esta altísima produción, das maiores de Galicia, ten 
como bases fundamentais a xestión racional, o coidado no manexo e a aposta exclusiva 
polo cultivo de millo forraxeiro. 

UNHA ALTA PRODUCIÓN A BASE DE XESTIÓN, 
COW CONFORT E MONOCULTIVO DE MILLO

para reexpedilas a distintas granxas de Galicia. Na época de 
máis volume de negocio, chegaron a manexar 1.400 reses 
ao ano. Na actualidade, a empresa baséase exclusivamente 
na produción de leite. 

FINCA A DEVESA-SAT LANGUEIRÓN. LANGUEIRÓN (PONTECESO)

Os establos da granxa dispoñen de 450 prazas

De esquerda a dereita, Justo, Miguel e Antonio 
Sánchez Varela, os tres propietarios

EXPLOTACIÓN
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A Devesa foi ampliada de xeito importante en 1998, coa 
amplicación do establo en máis de 250 prazas e a intro-
dución da primeira sala de muxido rotativa de Galicia. A 
granxa dispón na actualidade de 450 prazas. O censo efec-
tivo é de 369 cabezas, das que 315 están en produción. A 
recría constitúena 134 reses de máis dun ano. Todas as de 
menos dun ano están no centro de recría Rancho Las Nie-
ves de Mallén (Zaragoza). Na finca decidiuse externalizar 
a recría a partir do ano pasado, buscando aliviar espazo, ga-
rantir unha maior calidade e rendibilizar custos. Este ano 
prevén chegar a un 100% de reposición propia, é dicir, a 
plena autosuficiencia.

O control de ingresos e gastos é fundamental nunha 
granxa destas dimensións. A Finca A Devesa forma parte 
dun grupo de xestión integrado por unha ducia de granxas 
de distintas zonas de Galicia, no que ademais das contas 
anuais se fan balances cada tres anos para comprobar a 
evolución. 

Un detalle que amosa o coidado na xestión é a existencia 
dunha báscula de pesaxe para controlar a entrada das enor-
mes cantidades de alimento que consume a explotación. Só 
en concentrado, 25 toneladas cada seis días.

MANEXO
O gando está dividido en 2 lotes básicos de 140 reses cada 
un: vacas non xestantes, con producións altas, e vacas xes-
tantes, con producións medias. Hai ademais unha zona 
de postparto con capacidade para 35 reses, onde as vacas 
adultas permanecen durante 10 días e as xovencas, unhas 
tres semanas.

Os espazos son amplos e a hixiene salta a vista, así como o 
coidado en asegurar o “cow confort”. Nas camas emprégase 
area, que se repón unha vez ao mes. Durante varios anos, a 
granxa usou casca de piñeiro, material orgánico e de propie-
dades secantes similares ás do serrín. Cambiárono pola area, 
o material preferido polos expertos en “cow signals”, porque 
lles resulta máis hixiénica e fácil de conseguir. Unha pequena 
parte do establo destinada a xestantes ten superficie en con-
tinuidade e piso de palla con carbonato e serrín. 

O GANDO ESTÁ DIVIDIDO EN 2 LOTES
BÁSICOS DE 140 RESES CADA UN: VACAS 
NON XESTANTES, CON PRODUCIÓNS
ALTAS, E VACAS XESTANTES, CON
PRODUCIÓNS MEDIAS

OS CUBÍCULOS MELLOR 
ACONDICIONADOS COS NOSOS 
DISPENSADORES

Dispensadores para acondicionar cubículos coa maior 
rapidez e facilidade, o mínimo de po e o uso máis 
económico dos materiais.

160 cubículos acondiciónanse en 5-6 minutos

Os usuarios aforran ata un 50 % en material de base

Posibilidade de utilizar serrín, cepilladuras, area, palla 
picada, papel e caliza

TODOS OS DISPOSITIVOS PARA 
O TRATAMENTO INTEGRAL DO 
PURÍN

UNHA COMPLETA GAMA DE 
BEBEDEIROS BASCULANTES 
INOXIDABLES

Con ou sen protección

Con válvula de alto rendemento de 25 litros/minuto

Modelos de 45 e 75 litros

Revolvedores
sumerxibles en ferro 
e aceiro inoxidable

Separadores

Trituradores

CARGA AUTOMÁTICA

O alto número de vacas que permanecen deitadas 
é un bo indicador de “cow confort”

AFRIGA ANO XV - Nº 79
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As dimensións dos cubículos son de 1,75 metros de lon-
go por 1,20 de ancho. O número de vacas que permanecen 
deitadas, superior ó da maioría das explotacións, é un claro 
indicador de confort. Hai ademais varios cepillos situados 
ao longo das naves. A limpeza do chan faise mediante un 
sistema de arrobadeira de cadeas. Proximamente instalara-
se resina nos comedeiros para mellorar as súas condicións 
hixiénicas.

En canto ao muxido, en sala rotativa de 32 prazas, ten 
lugar ás sete da mañá é ás seis da tarde, ocupando en total 
unhas cinco horas. Onda a sala hai instalado un panel onde 
se anotan a man os tratamentos sanitarios en aplicación.

O control reprodutivo efectúase cada dez días, facéndoo 
cadrar en luns e xoves. A explotación ten na actualidade un 
intervalo entre partos (IPP) de 406 días. As primeiras cu-
bricións fanse aos 75 días do parto. A fecundación acádase, 
como media, aos 126 días e a taxa de concepción é do 37%, 
é dicir, 2,7 servizos por concepción.

Na granxa emprégase seme de casas comerciais (no 40% 
das cubricións) e de Xenética Fontao (no 60%). Das inse-
minacións con touros de Fontao, un 15-20% fanse con se-
mentais en proba.  Entre os touros probados que a granxa 
ten usado están Elegant, Chamoso e Dancer. Proxima-
mente cubrirán con Cid, Xacobeo e Lucus.

A xestión reprodutiva da explotación non busca cons-
tituír familias propias de vacas. Tampouco empregan a 
transferencia embrionaria. 

A plantilla da granxa intégrana 7 persoas, 2 dos propie-
tarios e 5 contratados externos. 

HAI UNHA ZONA DE POSTPARTO CON 
CAPACIDADE PARA 35 RESES, ONDE AS 
VACAS ADULTAS PERMANECEN 10 DÍAS E 
AS XOVENCAS TRES SEMANAS

ANIMAL
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Na explotación hai poucos boxes de xatas ocupados. O ano pasado 
externalizou a recría e envía as reses ao Rancho Las Nieves de Zaragoza 
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AGRICULTURA
A Finca A Devesa optou pola produción exclusiva de millo 
hai cousa de 12 anos. Ata entón viñan rotando con her-
ba. Na actualidade dispoñen dunha base territorial de 80 
hectáreas, das cales 25 están en continuidade arredor das 
naves de estabulación. O resto ubícase nun radio de 10 qui-
lómetros.

A produción de millo (ciclos 400-500) alcanza as 4.000 
toneladas por temporada. Para os responsables da granxa, 
esta aposta polo millo ten dúas xustificacións: consideran 
que é a mellor maneira de garantir bos rendementos leitei-
ros e destacan as facilidades de conservación. 

CONTROL LEITEIRO
Media de produción vacas alta . . . . . . . . . . . . . . .38 litros/día
Media de produción xeral . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 litros/ día
Media por vaca presente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 litros/ día

A media de produción xeral calcúlase sobre o total de reses, estean ou non en 
lactación, mentres que a media por vaca presente ten en conta só as vacas 
produtivas. “Este é o dato verdadeiramente interesante, é un dato económico”, 
explican os xestores da granxa.

Os datos de control leiteiro do ano 2007, sobre 269 lactacións rematadas a 305 
días, arroxan unha media de produción de 10.154 quilos por vaca, ao 4,13% de 
graxa e  3,23% de proteína. O intervalo entre partos era de 412 días, lixeiramente 
máis elevado que na actualidade.

CATRO RACIÓNS DIFERENCIADAS
ALTA BAIXA/POSTPARTO

Palla . . . . . . . . . . . . . . . . 1 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 kg.
Alfalfa deshidratada . . . . 3 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 kg.
Silo de millo . . . . . . . . . . 30 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 kg.
Concentrado . . . . . . . . . . 12 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 kg.

A maiores, palla a
discreción e bicarbonato

SECAS PREPARTO
Veza+palla de avea. . . . . 4 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 kg.
Palla . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5 kg.
Alfalfa . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 kg.
Concentrado . . . . . . . . . . 2 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 kg.
Silo de millo . . . . . . . . . . 7 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 kg.

A maiores, 3 quilos
de concentrado

A PRODUCIÓN DE MILLO É DE 4.000 
TONELADAS POR TEMPORADA. PARA
OS RESPONSABLES DA GRANXA, É A
MELLOR MANEIRA DE GARANTIR BOS 
RENDEMENTOS LEITEIROS

Todos os insumos da explotación pasan 
por esta báscula de pesaxe

A sala de muxido, de 32 puntos, foi a primeira 
rotativa instalada en Galicia
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OS LABORES AGRÍCOLAS ESTÁN 
EXTERNALIZADOS. O PARQUE DE 
MAQUINARIA REDÚCESE A DOUS CARROS, 
TRACTOR E PÁ TELESCÓPICA

Na explotación dispoñen de seis silos de trincheira para 
almacenar a produción de silo de millo.

Os labores agrícolas están totalmente externalizados, 
desde o laboreo á recolección, pasando polo abonado. Para 
este aprovéitanse os xurros da granxa, almacenados nun 
depósito a ceo aberto con capacidade para 3 millóns de 
litros. Os establos tamén proporcionan unha produción de 
esterco que se vende a outras explotacións.

A maquinaria propia da explotación redúcese a dous 
carros mesturadores, un arrastrado (que se emprega para 
mesturas das camas) e outro autopropulsado (para as ra-
cións), un tractor e unha pá telescópica. 

As camas son de area, que se repón unha vez ao mes Próximamente poñerase resina nos comedeiros 
para favorecer a hixiene. Ao longo do establo hai 
varios cepillos

Un dos seis silos de millo, cos cortes limpos que 
caracterizan un bo manexo

A explotación ten unha base 
territorial de 80 hectáreas, que 
destina en exclusiva ao millo. 
Abónanse con xurro e o esterco 
véndeselle a outras explotacións
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INCREMENTO DO VALOR NETO DO LEITE NA GRANXA: 
MODIFICACIÓN DO % EN GRAXA E PROTEÍNA

Diversos factores poden influenciar a produ-
ción e composición do leite. En xeral, divídense en 
factores xenéticos e ambientais ou de manexo.

Proteína. Factores de influenza Graxa. Factores de influenza

Xenética Xenética

Estado de lactación Estado de lactación

Idade Idade

Factores de saúde Factores de saúde (Acidoses, cetoses…)

Nutrición (Alimentos glucoxénicos,
aminoxénicos) Nutrición (Ácidos graxos...)

Algúns deses factores non poden ser controlados polo 
produtor. Outros, especialmente a alimentación, poden mo-
dificarse. A clave para o produtor é coñecer aqueles factores 
que poden axustarse no sentido de optimizar o retorno eco-
nómico da súa empresa. Estimouse que a xenética é respon-
sable do 45-55% da variación na composición do leite.

A heredabilidade do % en graxa e do % en proteína é 
de 0,5 a 0,6. A heredabilidade para a produción de leite e 
produción de graxa e proteína é 0,25 aproximadamente. A 
selección xenética terá unha influenza máis rápida sobre 
o % de graxa e proteína que sobre a produción de leite e 
compoñentes.  

SÍNTESE DOS COMPOÑENTES DO LEITE
Proteína
A proteína do leite sintetízase no ubre a partir de precurso-
res procedentes da corrente sanguínea. Aínda que albúmi-
nas e inmunoglobulinas se transfiren directamente desde 
o sangue, os aminoácidos sanguíneos son os precursores 
primarios no proceso de síntese das proteínas do leite, no 
que a enerxía requirida é aportada en forma de glucosa.

O mercado lácteo e o marco legal actual reducen 
e tenden a penalizar os produtos de elevado 
contido en graxa. Cada vez máis leite é utilizado na 
produción de queixo e derivados “baixos en graxa”. 
Isto tradúcese de xeito directo no prezo que o 
produtor percibe polo leite e esíxelle unha atención 
especial sobre a composición do leite, no sentido 
de aumentar a proteína mantendo ou reducindo 
se é posible o contido en graxa. Isto é difícil de 
conseguir, dado que eses dous factores, proteína e 
graxa, están positivamente correlacionados.

Graxa
A graxa do leite fórmase a partir de dous tipos de precur-
sores: ácidos graxos de cadea curta formados no ubre a par-
tir do acetato e betahidroxibutirato do sangue circulante e 
ácidos graxos de cadea longa que proceden directamente 
do sangue.

AUMENTO DO % DE PROTEÍNA
As estratexias nutricionais para aumentar a cantidade e cali-
dade da proteína do leite baséanse en poñer suficiente can-
tidade de enerxía e proteínas na dieta (axuste óptimo das 
racións), de maneira que a dispoñibilidade de enerxía e ami-
noácidos para a síntese de proteína no ubre sexa máxima.

Josep Romero Font
Albeitaneria S.L.

PRODUCIÓN

AFRIGA ANO XV - Nº 79

32

Producion2.indd   32 17/3/09   19:46:09



É importante lembrar que a oportunidade de modificar o % 
en proteína do leite a través da nutrición é menor ca no caso 
da graxa. O axuste das racións en xeral debe considerar:

• Máxima inxestión de materia seca. Produción de proteína 
microbiana no rume 

• Optimizar a inxestión de enerxía: carbohidratos /fibra en 
función da cantidade e forma física

• Balance das racións en proteína total, fraccións e aminoá-
cidos. Este axuste depende do coñecemento das proteínas 
dos alimentos, da cantidade e composición en aminoá-
cidos da proteína procedentes da poboación microbiana 
do rume, das necesidades en aminoácidos da vaca e dun 
sistema efectivo de achega dos aminoácidos das proteínas 
non influídas polo rume para a súa absorción, factores 
hoxe difíciles de estimar na práctica

• Contido en graxa da ración. Os ácidos graxos da dieta 
poden reducir de maneira importante o contido en pro-
teína do leite

• Incorporación nas racións de aminoácidos considerados 
limitantes convenientemente protexidos da degradación 
ruminal. Aditivos como levaduras, niacina, etc.

• Aspectos de funcionamento e saúde do rume

UTILIZACIÓN DE AMINOÁCIDOS PROTEXIDOS: METIONINA
A incorporación de aminoácidos protexidos da acción ru-
minal é unha das estratexias nutricionais para incrementar 

o contido en proteína do leite. A partir dos datos de pro-
dución de 400 vacas dunha serie de explotacións que re-
presentan os distintos sistemas de manexo e alimentación 
do Noroeste peninsular (Fig.3) avaliouse a nivel práctico o 
efecto da suplementación de diferentes racións para vacas 
leiteiras con 12 gr. dun produto comercial que contén un 
76% dun aminoácido (DL-Metionina) convenientemente 
protexido sobre o % de proteína do leite 

O incremento medio observado (1,43 décimas) no % de 
proteína durante os períodos de suplementación coincide 
cos traballos consultados e cos datos achegados polo fabri-
cante (+ 0,144%). 

A SELECCIÓN XENÉTICA TERÁ UNHA
INFLUENCIA MÁIS RÁPIDA SOBRE O % 
DE GRAXA E PROTEÍNA QUE SOBRE A
PRODUCIÓN DE LEITE E COMPOÑENTES

Bovi-Bond es un pegamento rápido y adhesivo utilizado para pegar 
tacos de madera o plástico en los cascos de las vacas. En solo 
30 segundos este fuerte adhesivo consigue una segura y sólida unión. 
Esta composición química no emite olores. Simplemente esparcir 
Bovi-Bond en el taco o en el casco y poner el taco en el casco. 
No es necesario ninguna mezcla y no sobran residuos.

Aplicar Esperar 30 segundos Listo

www.bovibond.com

Fax +31 (0)30 241 0054

E-mail: info@bovibond.net

Tfno 974 435 057

E-mail: info@insvet.com
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O ácido acético prodúcese pola fermentación dos carbo-
hidratos estruturais e é empregado pola glándula mamaria 
para a síntese de ácidos graxos.

O ácido propiónico resulta da fermentación de azúcares, 
almidóns e pectinas e é o maior precursor para a síntese de 
glucosa, e finalmente lactosa.

Modificacións nas racións tales como a diminución do 
contido en fibra, a achega dun alto nivel de CNF ou al-
midón (concentrados), etc., producen unha diminución do 
pH ruminal e en xeral unha variación no patrón de ácidos 
graxos no sentido do aumento da proporción de ácido pro-
piónico e, polo tanto, unha menor dispoñibilidade de ácido 
acético para a síntese de graxa no ubre.

Este tipo de estratexias, se ben poden reducir o contido 
en graxa do leite ata valores inferiores ao 3%, conducen di-
rectamente á acidose e ao incremento dos problemas me-
tabólicos, podais, etc. e non son recomendables.

ÁCIDO LINOLEICO CONXUGADO (CLA)
Observouse que algúns ácidos graxos insaturados presentes 
na graxa da dieta das vacas presentan un efecto inhibidor 
sobre a síntese de graxa na glándula mamaria. Os ácidos 
graxos insaturados son aqueles que presentan un ou máis 
dobres enlaces na súa cadea hidrocarbonada e son predo-
minantes sobre os saturados nas plantas superiores.

Estes aceites insaturados están presentes en plantas 
e sementes coma a soia e o algodón, e os ácidos graxos 
que conteñen en maior proporción son o ácido linolénico 
(C18:3) nas forraxes, e ácido linoleico (C18:2) en semen-
tes. (Táboa 4)

Os ácidos graxos non saturados son tóxicos para a po-
boación de microorganismos do rume. Estes efectos mini-
mízanse a través de determinados procesos coma a redu-
ción a formas saturadas (biohidroxenación) ou formación 
de sales insolubles, principalmente xabróns cálcicos.

A actividade microbiana modifica sensiblemente o per-
fil de ácidos graxos das graxas da dieta. O ácido linoleico 
conxugado ou CLA é un dos ácidos graxos intermediarios 
máis comunmente producidos no proceso de hidroxena-
ción ruminal. 

AS ESTRATEXIAS NUTRICIONAIS PARA
AUMENTAR A CANTIDADE E CALIDADE DA
PROTEÍNA BASÉANSE EN POÑER SUFICIENTE 
CANTIDADE DE ENERXÍA E PROTEÍNAS NA
DIETA, CUN AXUSTE ÓPTIMO DAS RACIÓNS

O efecto da suplementación é superior nas racións (teori-
camente) máis deficitarias no aminoácido aportado (pre-
dominio de herba) e nas vacas con máis días en leite. O 
efecto é nulo ou pouco interesante nas condicións nas que 
o aminoácido non é teoricamente deficitario.

O incremento neto no % de proteína é superior no inicio 
da suplementación. A oscilación estacional nos valores de 
% de proteína redúcese de forma importante en todas as 
granxas cando a suplementación é continuada.

DIMINUCIÓN DO CONTIDO EN GRAXA

MODIFICACIÓN DE PERFIL DE ÁCIDOS GRAXOS
Tradicionalmente, as estratexias para reducir o contido en 
graxa do leite baseáronse na modificación do patrón rumi-
nal de ácidos graxos volátiles.

A fermentación microbiana no rume conduce á forma-
ción de ácidos acético, propiónico e butírico como fonte de 
enerxía para os rumiantes.
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Más del 90% de las raciones europeas presentan niveles bajos en Metionina. MetaSmart® y Smartamine® aseguran 
un aporte adecuado de dicho nutriente obteniendo los siguientes resultados:

UN APORTE CORRECTO DE METIONINA TENDRÁ UN EFECTO POSITIVO EN SU EXPLOTACIÓN

I N S P I R E D  M O L E C U L A R  S O L U T I O N S™

LA ÚNICA FUENTE DE METIONINA 
PARA SUS VACAS

MetaSmart ®  - Smartamine®

A  B l u e s t a r  C o m p a n y

® o Smartamine®
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ACEITES INSATURADOS PRESENTES EN PLANTAS E SEMENTES COMA A SOIA E O ALGODÓN 
PRESENTAN UN EFECTO INHIBIDOR SOBRE A SÍNTESE DE GRAXA NA GLÁNDULA MAMARIA

En condicións normais, o CLA é unha mestura de isó-
meros do C18:2 con dobres enlaces conxugados (formas 
cis e trans).

Nas alteracións da fermentación ruminal, como, por 
exemplo, na acidose, poden producirse cambios na propor-
ción da mestura de formas isoméricas, e a acumulación da 
forma trans respecto da forma cis pode ser importante. As 
formas trans compórtanse como potentes inhibidores da 
síntese de graxa no ubre (Baumari). A infusión abomasal 
de 3-4 gr. da forma trans CLA reduce o contido en graxa 
do leite nun 25%.

Este predominio ou acumulación da forma trans pódese 
producir tamén con modificacións na alimentación como 
a inclusión de niveis elevados de aceites insaturados na 
ración, e utilízase na práctica como estratexia nutricional 
para reducir o % de graxa.

VALORACIÓN PRÁCTICA
Na situación actual, outros factores, ademais dos relacio-
nados coa composición do leite,  poden determinar o inte-
rese da utilización deste tipo de produtos na alimentación 
das vacas, factores enerxéticos e metabólicos, efectos sobre 
o reparto de nutrientes, incremento no prezo dos cereais, 
etc., son algúns destes factores.

Os niveis de fibra, almidón e calcio nas racións deben 
axustarse correctamente. Na nosa opinión, a aplicación 
deste tipo de racións é máis ventaxosa se se produce a par-
tir da metade da lactación, debido aos seguintes factores:

-Evítase a depresión do consumo no inicio de lactación
-Evítanse efectos sobre mobilización de grasa corporal 

(<insulina)
-Maior efecto sobre % en graxa ao final da lactación
-Efectos sobre a produción; mellor persistencia
 -Efectos sobre a condición corporal ao final da lactación 

(<insulina)
-Efectos sobre a reprodución en animais con retraso re-

produtivo (>colesterol: precursor hormonal). 
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 Durante o destete, as xatas sufri-
rán algúns cambios drásticos, que en 
caso de non estar suficientemente pre-
paradas para asumilos poden provocar-
lles un abrupto retraso no crecemento. 

O obxectivo primordial na recría das nosas xatas deberá ser 
conseguir animais ao primeiro parto cun peso e idade axeitados, 
arredor dos 620-650 quilos con 23-24 meses. Isto suporá unha 
repercusión económica moi importante a nivel de explotación, xa 
que influirá,  ademais de nos custos de mantemento durante a 
recría, na produción láctea e vida útil deses animais. O primeiro 
paso para poder chegar a ese obxectivo será preparar as nosas 
xatas para o destete.

Este retraso fará que non cumpramos 
os obxectivos iniciais do programa de 
recría, ademais dunha elevada perda 
económica, tanto por medios investi-
dos como por eliminación de xatas que 
non sexan recuperables.

 Os novos retos aos que se enfronta-
rán as xatas durante o seu destete se-

Roberto C. Fernández Álvarez
Veterinario

PREPARAR A XATA PARA O DESTETE: 
O CORRECTO DESENVOLVEMENTO 
RUMINAL NA RECRÍA

rán principalmente de tipo fisiolóxico 
e dixestivo. O animal deberá adaptarse 
ao paso dunha dixestión de tipo mo-
nogástrica a outra de tipo ruminal, con 
fermentación e dixestión, cambiando 
a fonte primaria de nutrientes de lí-
quida a sólida. Neste momento o sis-
tema dixestivo da xata como rumiante 
debe estar debidamente desenvolvido, 
e esta adaptación leva tempo.

 Moitos produtores non se basean 
no desenvolvemento do rume para de-
cidir o momento axeitado do destete. 
Normalmente confían nalgún outro 
tipo de parámetro como, por exem-
plo, a idade. Se destetamos de acordo 
á idade da xata, en moitos casos o seu 
peso e desenvolvemento serán os axei-
tados segundo as diferentes táboas de 
crecemento que  atopamos na biblio-
grafía, indicándonos que realizamos 
un bo programa lácteo, pero ao cam-
biarlles a alimentación producirase un 
retraso brusco no crecemento, que en 
moitos casos comprometerá a saúde 
do animal, e faranos perder gran parte 
do traballo realizado anteriormente.  
É importante lembrar que o desen-
volvemento funcional do rume, e non 
a idade, é o mellor indicador do mo-
mento axeitado do destete.

DESENVOLVEMENTO RUMINAL EN XATAS
As primeiras semanas de vida van ser 
un período crítico para calquera ani-
mal. É o momento no que se amosan 
máis sensibles a calquera cambio reali-
zado na súa alimentación ou ambiente 
e no que contan con menos mecanis-
mos de defensa para superalo. Pero as 
xatas, como rumiantes que son, deben 
soportar un esforzo engadido de tipo 
fisiolóxico e anatómico, o de desenvol-
ver as porcións anteriores do seu apa-
rato dixestivo ata unhas dimensións 
proporcionais coas necesidades da súa 
vida adulta. Así, a capacidade do rume 
fronte ao abomaso aumentará máis de 
vinte veces durante as seis primeiras 
semanas de vida. 

O DESENVOLVEMENTO
FUNCIONAL DO RUME, E 
NON A IDADE, É O MELLOR
INDICADOR DO MOMENTO
AXEITADO DO DESTETE
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As xatas nacen cun aparato dixesti-
vo que funciona moi parecido ao dos 
monogástricos,  debido a que o rume 
está moi pouco desenvolvido nesta 
etapa. Aínda que a pauta de motilida-
de ruminal xa a posúen desde o seu 
nacemento, para que o rume se de-
senvolva anatómica e funcionalmen-
te será necesario o establecemento 
de bacterias e o desenvolvemento da 
actividade contráctil e da habilidade 
para a absorción de nutrientes. Este 
desenvolvemento suporá que os pro-
cesos dixestivos pasen de depender 
de enzimas producidas polo animal a 
unha relación simbiótica cos microor-
ganismos ruminais.

Despois do nacemento, no rume das 
xatas non hai ningún tipo de bacteria, 
pero ás 24 horas xa podemos atopar 
grandes cantidades de bacterias aeró-
bicas. O tipo e número de bacterias 
irán cambiando cando se introduza 
material sólido na súa dieta, especial-
mente concentrado, posto que o sus-
trato dispoñible para a fermentación 
cambiará, producíndose unha drástica 
baixada do número de bacterias aeró-
bicas en beneficio das anaeróbicas.

 A primeira colonización de bac-
terias no rume producirase durante 
os primeiros días de vida por refluxo 

do abomaso. As primeiras en chegar 
serán as bacterias do tipo de E. coli, 
logo lactobacilos e bacterias amino-
líticas e, por último, as celulolíticas. 
O pH ruminal diminuirá durante as 
primeiras 4-8 semanas de inxesta de 
alimento sólido ata situarse arredor 
do 5,4, o que facilitará a absorción de 
ácidos graxos volátiles, especialmente 
o ácido butírico, que terá a este pH 
unha absorción 3 ou 4 veces superior 
ao acético. Máis tarde, o pH irá su-
bindo pouco a pouco ata un valor de 
6-6,2, momento no cal se favorecerá a 
fermentación da celulosa.

 Esta secuencia de acontecementos 
seguirá sempre o mesmo patrón, non 
podemos modificalo. O que si pode-
remos provocar é que se produza máis 
tarde ou máis cedo, debido a que as 
bacterias normais dun rume adulto 
comezan a establecerse durante a se-
gunda semana despois de comezar a 
inxesta de alimento seco. A presenza 
do substrato seco favorecerá tanto a 
actividade enzimática como a micro-
biana, ademais do crecemento, redu-
cindo o tempo necesario para alcanzar 
a inxesta necesaria de concentrado 
para un bo destete.

Non debemos esquecer que para 
fermentar o substrato as bacterias do 

rume deben atoparse nun ambien-
te húmido. É necesario que ao rume 
chegue suficiente auga para obter un 
bo desenvolvemento, e esta auga pro-
vén da auga “libre”, é dicir, da submi-
nistrada ás xatas. Aínda que o leite ou 
os substitutivos lácteos sexan en gran 
parte auga, a través da goteira esofá-
xica pasarán directamente ao aboma-
so, polo que non poden considerarse 
como fontes de auga ruminal. Debe-
ráselles subministrar ás xatas desde 
unha idade moi temperá auga a libre 
disposición, limpa e fresca, para incre-
mentar a ganancia de peso e o consu-
mo de concentrado.

Por outra banda, a absorción dos 
produtos finais da fermentación é un 
dos factores máis importantes no de-
senvolvemento do rume, e dependerá 
do correcto desenvolvemento das pa-
pilas que se atopan no epitelio deste. 
Os produtos finais da fermentación, 
en especial os ácidos graxos volátiles 
(acético, propiónico e butírico), son 
absorbidos polo epitelio do rume, 
metabolizados e volcados ao torrente 
sanguíneo para ser utilizados como 
substratos de enerxía. O ácido butí-
rico será o que maior modificación 
metabólica sufra no epitelio ruminal, 
o propiónico algo menos e o acético 
pasará directamente ao sangue. Este 
epitelio ruminal atópase na cara inter-
na do rume e está recuberto por unha 
capa de pequenos apéndices ou papi-
las que forman a superficie absorbente 
do rume. 

Cuando nacen as xatas, estas papilas 
son pequenas e non funcionan, absor-
ben moi pouco e non poden metabo-
lizar os ácidos graxos volátiles. O de-
senvolvemento destas papilas é contro-
lado quimicamente, e non fisicamente, 
como amosaron os estudos realizados 
por varios autores. 

Idade en
semanas

Capacidade do 
rume en litros

Capacidade do 
abomaso en litros

Proporción 
rume / abomaso

0 0,5-0,6 (38%) 1-3 (49%)  1 : 2-5

6 4-6  (52%) 5 (36%)  1 : 1

12 10-15 (60%) 5 (36%)  3 : 1

16 30 (67%) 5 (15%)  6 : 1

Desenvolvemento postnatal do rume e abomaso en litros totais e en porcentaxe respecto dos catro 
divertículos gástricos

DURANTE MOITOS ANOS, 
NAS NOSAS EXPLOTACIÓNS 
ALIMENTÁRONSE AS XATAS 
DE RECRÍA CON FORRAXE, 
NORMALMENTE HERBA 
SECA, PARA PROMOVER 
O DESENVOLVEMENTO 
RUMINAL. ISTO É UN ERRO
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DIAS AND DIAS TOYSTORY 160

¡la crítica es unánime!

“¡TOYSTORY es uno de los mejores toros que yo he usado!”

“Tengo 60 nuevas novillas de TOYSTORY y no hay ninguna mala. 
He utilizado muchos de los toros más populares a lo largo de los 
últimos 30 años, y nunca he visto un toro con este gurpo de hijas tan 
consistente y uniforme.”

“Tienes la perfecta combinación entre TIPO y LECHE con TOYSTORY. 
¡Es el paquete completo!”

Richard Dias, Dias & Dias Dairy 
800 vacas en ordeño en Kingsburg, California

pub_inatega_xenetica.indd   41 20/3/09   16:58:36



Nestes estudos víase que a inclusión 
no rume de materiais inertes non pro-
vocaba desenvolvemento nas citadas 
papilas. Sen embargo, a presenza de 
materiais coma leite, palla e gran, que 
poden ser fermentados polas bacte-
rias presentes, si que producían o seu 
desenvolvemento en maior ou menor 
medida. Isto prodúcese debido a que o 
desenvolvemento das papilas do rume 
está influenciado pola presenza de áci-
dos graxos volátiles e os seus metaboli-
tos, sendo o butírico o que maior efecto 
provoca no desenvolvemento debido a 
que se metaboliza nas células epiteliais. 
Os carbohidratos dos grans son fer-
mentados a propionato e butirato, en 
cambio os carbohidratos estruturais 
das forraxes fermentan a acético. Deste 
xeito, una inxesta temperá de concen-
trado por parte das xatas é clave para 
un bo desenvolvemento ruminal.

O terceiro factor necesario para 
ter un rume funcional será o desen-
volvemento da súa actividade motora 
ou fluxo de material desde o rume. A 
actividade ruminal inclúe a súa con-
tracción, presión e regurxitación do 
bólo alimenticio. Despois do nace-
mento o rume presenta pouca activi-
dade contráctil, pero co incremento 
do consumo de alimento seco estas 
contraccións aumentarán. Se as xatas 
son alimentadas desde os primeiros 
días con leite, palla e concentrado, as 
contraccións normais do rume poden 
medirse desde as tres semanas de vida. 

Polo contrario, se só alimentamos con 
leite pasaremos varias semanas máis 
ata poder observar un ritmo de con-
traccións normal.

¿Debemos dar forraxe ás nosas xatas 
antes do destete?
Durante moitos anos, nas nosas explo-
tacións alimentáronse as xatas de recría 
con forraxe, normalmente herba seca, 
para promover o desenvolvemento ru-
minal. Isto débese á idea de que, sen-
do rumiantes, a forraxe é a parte máis 
importante da súa alimentación e é o 
mellor material para manter o rume 
san e traballando. Isto é un erro. A in-
clusión de material fibroso será benefi-
ciosa cando o rume se teña desenvol-
vido e o sistema dixestivo da xata sexa 
o dun rumiante propiamente dito. Este 
tipo de afirmacións vén incluso recolli-
do por directivas da Unión Europea. O 
R.D. 1047/1994 (que traspón a Direc-
tiva 91/629/CEE) no seu anexo di que 
se deberá alimentar aos xatos cunha 
cantidade diaria mínima de fibra desde 
as dúas semanas de idade.

 Sen embargo, os estudos realizados 
amosan que o rume é inactivo ao na-
cemento e o seu desenvolvemento ba-
searase nunha estimulación química, 
e non física, principalmente a través 
dos ácidos graxos volátiles presentes 
nel. A inxestión de feo é importante 
para a saúde ruminal, pero despois das 
seis primeiras semanas de vida, cando 
o desenvolvemento das papilas 

RECOMENDACIÓNS PARA O DESTETE
Debemos estimular o desenvolvemento ruminal 
das nosas xatas se queremos que alcancen un 
desenvolvemento óptimo ao destete cunha inxesta 
suficiente de materia seca. Deste xeito, evitaremos 
problemas despois da retirada da dieta láctea e 
retrasos no crecemento. Isto conseguirémolo cunha 
inxesta temperá de concentrado. 

Ofrecerémoslles ás nosas xatas un concentrado de 
inicio desde os tres días de idade, cun tamaño de 
partícula suficiente para exercer un poder abrasivo 
sobre o epitelio do rume e moi palatable, que 
deberemos manter fresco, limpo e dispoñible para 
estimular a súa inxesta.

 A auga será necesaria para o desenvolvemento das 
bacterias do rume, polo que se lles ofrecerá a libre 
disposición desde o principio, cambiándoa diaria-
mente unha ou dúas veces segundo a climatoloxía.

 As xatas van necesitar unhas dúas semanas para 
familiarizarse co penso, ver que se come e que 
sacia o seu apetito, e comezar a inxerir cantidades 
significativas del, de aí a necesidade de ofrecérllelo 
desde unha idade moi temperá para non retrasar o 
desenvolvemento do rume.

 Se a inxesta do concentrado se interrompe durante 
un tempo, nesta fase producirase un retraso no 
desenvolvemento ruminal. Durante as seis primei-
ras semanas de vida, o 75% do aumento de peso é 
atribuído ao concentrado.

O destete producirase entre as seis e oito semanas 
de vida, aínda que se poida realizar antes con pro-
gramas acelerados, sendo esta a idade obxectivo 
nos actuais programas de recría de xatas Holstein. 

Para ser destetada con garantías, a xata debe 
consumir como mínimo 1,2 quilos de concentrado 
diario durante a semana anterior.

 Recoméndase a permanencia durante algúns días 
despois do destete no box individual para o seu 
control.

 O obxectivo para o momento do destete será con-
seguir 80 quilos de peso e 92 centímetros de altura 
con 56 días de idade, estimando unha ganancia 
media de 750 gramos /día.

 O destete en función do consumo de concentrado 
asegúranos un correcto desenvolvemento do rume. 
A partir deste momento, a forraxe convértese 
nun compoñente importante da ración das xatas, 
ofrecéndoselles unha forraxe de alta calidade para 
optimizar o seu desenvolvemento.

O crecemento e a saúde das nosas xatas van ser unha 
función directa da calidade do alimento que se lles 
dea e do nivel de manexo que desenvolvamos.

A INXESTIÓN DE FEO 
É IMPORTANTE PARA A
SAÚDE RUMINAL, PERO 
DESPOIS DAS SEIS 
PRIMEIRAS SEMANAS
DE VIDA, CANDO O 
DESENVOLVEMENTO DAS
PAPILAS RUMINAIS É 
SUFICIENTE PARA QUE A
XATA ABSORBA OS ÁCIDOS 
GRAXOS VOLÁTILES
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 ruminais é suficiente para que a xata 
absorba os ácidos graxos volátiles nece-
sarios para un bo desenvolvemento.

As cualidades da forraxe no desen-
volvemento temperán do rume son 
moi pobres, pero a súa utilización ví-
ase respaldada porque a simple vista 
produce un incremento notable do ta-
maño do rume e as xatas comezaban a 
rumiar antes. Isto só é unha ganancia 
de volume, non de calidade, limitan-
do a capacidade de absorción de nu-
trientes. Vimos anteriormente que os 
carbohidratos estruturais da forraxe 
van producir acético que nin se meta-
boliza nin estimula o crecemento das 
papilas, para un bo desenvolvemento 
destas precísase ácido butírico que 
provén do gran. Ademais, o material 
indixestible proveniente da fibra das 
forraxes aumentará o tempo de per-
manencia destes no rume e o seu paso 
ao final do aparato dixestivo provocará 
un aumento do contido de humidade 
nos excrementos, facendo máis sus-
ceptibles a estas xatas á diarrea. 

Outra das razóns importantes para 
evitar dar forraxe ás xatas predeste-
tadas é o efecto limitador que posúe 
sobre a inxesta de materia seca, neste 
caso sobre o concentrado. A forraxe é 
un alimento de volume, é dicir, ocupa 
moito espazo no rume e permanece 
bastante tempo no seu interior, pro-

vocando unha sensación de saciedade, 
polo que se as xatas consumen unha 
cantidade significativa de forraxe di-
minuirán considerablemente o con-
sumo doutros alimentos sólidos, neste 
caso o concentrado. As xatas, neste 
momento do seu desenvolvemento, 
teñen uns requirimentos enerxéti-
cos moi altos e unha capacidade de 
consumo de materia seca moi limi-
tada, así que un efecto redutor sobre 
o consumo de concentrado provoca-
rá unha diminución aguda da taxa de 
crecemento. Incluso unha forraxe de 
excelente calidade non é abonda para 
cubrir as necesidades enerxéticas das 
xatas durante o predestete.

A única vantaxe desexada que posúe 
a forraxe fronte ao concentrado en 
xatas de predestete é o chamado “fac-
tor raspador” ou “valor de abrasión do 
rume”. A falta de forraxe na ración 
pode reducir a cantidade de abrasión 
física das partículas de alimento sobre 
as papilas. Esta redución, xunto coa 
maior produción de butírico produci-
do polo concentrado que vai estimular 
o desenvolvemento das papilas rumi-
nais, fará que nas citadas papilas se for-
me unha capa superficial de queratina, 
ou que se agrupen, producíndose unha 
paraqueratose ruminal, o que conleva 
unha diminución da superficie expos-
ta para a absorción de nutrientes.

 Este proceso está máis relaciona-
do con vacas adultas en lactación que 
posúen unha dieta demasiado alta en 
concentrados e carente de fibra. Sen 
embargo, as xatas que desenvolven 
paraqueratose ruminal poden medrar 
moi ben debido a que se empeza a 
producir a partir das seis semanas de 
vida e próximas ao destete, momen-
to no cal se comeza a ofrecer forraxe 
na ración, polo que non chega a ser 
un estado patolóxico coma no gando 
adulto. Este proceso asóciase a un ta-
maño de partícula pequeno de máis, 
polo que o concentrado que se ofreza 
como iniciador debe ser de partícu-
la grosa para evitar este proceso, que 
aínda que non produza patoloxía vai 
diminuír a absorción de nutrientes e 
favorecer o bo mantemento das papi-
las do rume. Por outra banda, isto non 
nos debe ocasionar trastorno ningún, 
dado que os concentrados moi moídos 
teñen menos aceptación polas xatas 
que os que presentan partículas máis 
grosas na súa formulación. 

Durante as primeiras semanas de vida, as xatas serán moi sensibles a calquera variación 
na súa dieta ou ambiente, sendo un período crítico no seu crecemento

Epitelio ruminal de xatas de oito semanas. A da 
esquerda, alimentada con leite e concentrado, 
ten ben desenvolvidas as papilas ruminais. Na 
da dereita, que só recibiu leite, aínda están por 
desenvolver. Esta tería grave retraso de crecemento 
se se destetara así

O penso de inicio debe ter un tamaño de partícula 
suficiente para provocar abrasión sobre o epitelio 
do rume
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O mercado gandeiro de Castro de Ribeiras de Lea, 
na Terra Chá de Lugo, iniciou en febreiro una nova 
iniciativa, unha feira mensual dedicada á venda de 
vacún para reposición e recría, tanto de aptitude 
láctea como cárnica. A cita é o último sábado de 
cada mes. A intención, que en pouco tempo se con-
virta nunha referencia para o sector.

 O recinto do mercado gandeiro de 

Castro acolle a primeira feira de Galicia 

dedicada á comercialización de xoven-

cas e vacas para recría e reposición. 

É unha cita que ten lugar cada último 

sábado de mes por iniciativa do Conce-

llo, que quere así dinamizar o mercado 

gandeiro e incrementar as cifras de 

negocio deste recinto.

O procedemento é de venda directa, 

non de poxa. Para os compradores, a 

asistencia ao recinto coas súas reses é 

totalmente gratutíta.

A nova feira mensual arrincou o 28 

de febreiro cunha participación de 141 

animais, procedentes de Galicia, As-

turias e Cantabria. Vendéronse reses 

con destino a explotacións da Terra 

Chá, Sarria e A Mariña, na provincia de 

Lugo, e de Mazaricos e Santa Comba, 

na da Coruña. 

A previsión do concelleiro de Mer-

cados, Roberto Lorenzo, é que a feira 

produza unhas cifras de negocio próxi-

mas aos 200.000 euros en canto se 

O MERCADO DE CASTRO DE RIBEIRAS DE 
LEA, NOVA REFERENCIA MENSUAL PARA 
RECRÍA E REPOSICIÓN

CALENDARIO 2009
28 de febreiro

28 de marzo

25 de abril

30 de maio

27 de xuño

25 de xullo

29 de agosto

26 de setembro

31 de outubro

28 de novembro

26 de decembro 

CONTACTOS
mercadocastro@latinmail.com
Tels.: 982.31.10.13/ 982.31.00.54

consolide. Tampouco se descarta, se a 

demanda é elevada, que o mercado che-

gue a celebrarse cada 15 días.

O sector ve con expectación este novo 

evento feiral, que pode contribuír a sur-

tir as crecentes necesidades de recría e 

reposición nas explotacións, en especial 

as de gando vacún de leite. Un dos fac-

tores que retrasou ata este ano o inicio 

da feira foi a restricción de  movementos 

de gando imposta nos últimos meses 

como consecuencia da lingua azul.

O de Castro de Ribeiras de Lea é un dos 

mercados gandeiros de refrencia en Ga-

licia, con venda de vacún e porcino todos 

os mércores.

Concello de
Castro de Rei
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INTRODUCIÓN
Na actualidade, moitos produtores 
de leite quéixanse de problemas re-
produtivos e buscan afanosamente 
explicacións a tan penosa situación. 
Máis aínda cuando lles botamos unha 
ollada aos rexistros dos anos 50 ou 
60, anos nos que a fertilidade non era 
unha preocupación en absoluto

En anos recentes descubriuse que os 
cambios de ambiente e manexo aos que 

Temos un grandísimo potencial para mellorar a fertilidade en base á mellora do 
manexo, en lugar de darnos golpes de peito culpando a xenética. A xenética ten algo 
de responsabilidade, pero unha responsabilidade mínima (4% xenética, 96% medio 
ambiente e manexo). Este artigo ten como obxectivo resaltar os aspectos de manexo que 
máis debemos coidar para mellorar o rendemento reprodutivo na nosa empresa leiteira. 

MANEXO REPRODUTIVO EN VACAS 
LEITEIRAS DE ALTA PRODUCIÓN

sometemos as vacas leiteiras nos últi-
mos 60 anos son máis responsables dos 
fallos reprodutivos cós cambios xenéti-
cos introducidos en todo este tempo. 

Fig 1. Factores que afectan a variación na 
fertilidade (Weigel, 2001)

OS PROBLEMAS 
DIAGNOSTÍCANSE TARDE

Atopar una vaca en celo é xeral-
mente unha boa noticia, pois significa 
unha nova oportunidade de producir 
unha xestación. En contraste, a felici-
dade non é a mesma cando esa vaca 
está nunha fase avanzada da lactancia 
despois de 4 ou 6 inseminacións arti-
ficiais (AI) (~200 días en producción, 
DEP).  Unha opinión por moitos 
compartida é que unha vaca nesta si-
tuación só se salvaría de milagre de ser 
enviada a sacrificio, especialmente se 
o veterinario identifica unha patoloxía 
no chequeo reprodutivo (metritie sub-
clínica, por exemplo). 

Humberto Rivera Muñoz.
Especialista en Reprodución
World Wide Sires - Accelerated Genetics USA
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A decisión do gandeiro estará ba-
seada en que a vaca converteuse nun 
problema reprodutivo. Desafortu-
nadamente, esta interpretación é to-
talmente errónea, pois a vaca non se 
“converteu” en problema, senón que 
sempre foi un problema desde o mo-
mento mesmo do parto ou incluso 
desde antes do parto.  A diferenza é 
que o produtor non detectara nada 
anormal na vaca ata entón e o pri-
meiro que chamou a súa atención foi 
o elevado número de días abertos. O 
principal factor limitante dos proble-
mas reprodutivos en gandería de leite 
é que son diagnosticados moi tarde na 
lactancia, cando a solución máis eco-
nomicamente viable é o sacrificio. 

OS PROBLEMAS PÓDENSE PREVIR
O enfoque para un manexo reproduti-
vo exitoso debe basearse na prevención 
das desordes reprodutivas co apoio do 
nutricionista e/ou médico veterinario. 
Nas semanas arredor do parto (máis 
ou menos, dúas semanas antes e des-
pois), a vaca vive cambios extremos na 
súa fisioloxía que comprometerán o seu 
desenvolvemento produtivo e reprodu-
tivo se non se toman as medidas ne-
cesarias. Moitos destes cambios vense 
agudizados no momento do parto por 
diferentes razóns, algunhas das cales 
son enumeradas a continuación:

Depresión na inxesta de materia 
seca (IMS):
o Limitada capacidade de enchido 

ruminal a expensas do útero grávi-
do
o Limitado tempo de adaptación á 

nova dieta, se o período de transi-
ción foi curto 

o Depresión de IMS adicional se a 
dieta de transición foi moi alta en 
carbohidratos e/ou baixa en fibra 
(risco de acidose)
o Agudizada coa aglomeración por 

competencia de espazo 
Inmunosupresión, ditada en xeral 
por condicións de estrés:
o Cambios de alimento
o Cambios de ambiente 
o Cambios de compañeiras de gru-

po, nova xerarquización, etc.
o Cambios fisiolóxicos ao parto, es-

pecialmente en xovencas
o Depresión da IMS

Maior propensión a enfermedades
o Inmunosupresión por estrés
o Baixa achega de nutrientes (pola 

depresión de inxesta en produción)
o Exposición a alta carga bacteriana 

en zonas de parto
A intensidade coa que estes facto-

res afectan a vaca determinará á súa 
vez o desencadeamento de diferentes 
trastornos metabólicos e patolóxicos 
como retencións de placenta, cetose, 
desprazamentos de abomaso, febre do 
leite, etc. En xeral, estes tres factores 
son unha realidade inevitable e sem-
pre estarán presentes no momento do 
parto. A nosa función como produ-
tores é diminuír o impacto que terán 
na saúde, produción e reprodución da 
vaca.

Para lograr este obxectivo, as dúas 
principais estratexias nas que se debe 
incidir son o confort e o control in-
dividual das vacas. Hai que esmerarse 
por proporcionar un ambiente limpo 
e ben ventilado, cama seca e cómoda, 
auga limpa e/ou comida fresca e limpa 
e espazo para que a vaca faga exercicio. 

Tamén se deben minimizar os move-
mentos innecesarios de vacas entre 
zonas de estabulación, o cal acentúa as 
condicións de estrés xa existentes. 

O confort nas zonas de preparto 
foi estreitamente vinculado ao éxito 
reprodutivo á primeira inseminación. 
Nun estudo realizado por Caraviello 
e colaboradores na Universidade de 
Wisconsin (2006), o espazo dispoñible 
nos comedeiros das zonas de preparto 
foi a variable de maior impacto no es-
tado de preñez aos 150 DEP.  Débese 
calcular que as vacas en preparto te-
ñan 75 cm lineais libres de comedeiro 
cada unha, e que a área libre na zona 
sexa de polo menos 9 m2 por vaca. 

Igualmente, apartar as xovencas de 
primeiro parto das vacas adultas nas 
zonas de parto elimina o estrés da 
competencia por alimento, auga e es-
pazo nas vacas primerizas.  

OS PROBLEMAS REPRODUTIVOS SON DIAGNOSTICADOS
MOI TARDE NA LACTANCIA, CANDO A SOLUCIÓN MÁIS 
ECONOMICAMENTE VIABLE É O SACRIFICIO
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Pero eso non é todo. Se esperamos 
vacas con alto pico de lactancia, de 
alta persistencia e alta fertilidade á 
primeira IA, necesitamos asumir un 
compromiso aínda maior. Temos que 
mirar as condicións nutricionais e de 
saúde coas que as vacas están chegan-
do ao final da lactancia anterior. O 
propósito é secar vacas con condición 
corporal (CC) de 2,5 a 3 en óptimas 
condicións de saúde.

Se é necesario recuperar CC duran-
te o período seco, hai que evitar in-
crementar máis de medio punto (0,5) 
durante este período. En primeiro 
lugar, a vaca é menos eficiente para 
convertir alimento en peso corporal 
no período seco ca na lactancia. En 
segundo lugar, gañar un punto de CC 
ou máis no período seco predispón a 
vaca a enfermidades metabólicas no 
periparto.

O ideal é que a vaca chegue ao se-
cado coa CC que deberá ter ao parto 
(~3).  É mellor facer todas as prácti-
cas de manexo que sexan necesarias 
no momento do secado (terapia da 
vaca seca, arranxo de patas, vacina-
cións, etc.), de maneira que non sexa 
necesario facer ningunha delas na 
proximidade ao parto. Isto reducirá 
notablemente o estrés e todas as súas 
consecuencias negativas en saúde, 
produción e reprodución.   

CANDO INSEMINAR A VACA?
Hai boas razóns de tipo nutricional e 
fisiolóxico para demorar o período de 
espera voluntario (PEV) ata os 50 ou 
55 días en produción. Desde o punto 
de vista da nutrición, sabemos que a 
vaca está en balance enerxético nega-
tivo (BEN) ata os 45 días postparto 
aproximadamente.

Ademais, varios autores constatan 
que a fertilidade é subóptima cando 
a inseminación se efectúa en CC ex-
trema (menos de 2,5 ou máis de 3,5), 
cando a vaca está perdendo condición 
corporal (ou peso) ou cando a dife-
renza entre a CC ao parto e a CC ao 
momento da primeira IA é negativa. 
Mellor esperar que a vaca superara o 
BEN, tenga CC por riba de 2,5 e estea 
a gañar peso aos 50 DEP. Todo isto 
son argumentos de peso para evitar a 
IA antes dese tempo.     

Desde o punto de vista fisiolóxico, hai 
razóns de peso que marcan un período 

de baixa fertilidade na vaca leiteira de 
alta produción. Estas razóns obedecen 
ao tempo necesario para que unha serie 
de eventos fisiolóxicos e anatómicos se 
leven a cabo, desde o parto e elimina-
ción de líquidos e membranas fetais ata 
a recuperación funcional e microscópi-
ca do endometrio, así como a recupe-
ración da ciclicidade (funcionalidade 
ovárica). Os números de DEP para es-
tes eventos que se dan a continuación 
son promedios aproximados e varían 
en individuos, especialmente os días á 
primeira ovulación.

Fig 2. Algúns eventos fisiolóxicos do postparto 
temperán

CONTROL DA REPRODUCIÓN
Para entender o parámetro dinámico 
no control do desenvolvemento repro-
ductivo (taxa de preñez, TP), necesi-
tamos entender antes dous conceptos 
básicos:

Taxa de inseminación (TI): Tamén 
chamada taxa de servizos ou taxa de 
detección de celos. Cando as vacas 
pasan o PEV, hai que ter un plan de 
detección de celos agresivo para a pri-
meira IA postparto. Se asumimos que 
hai 100 vacas baleiras, cíclicas, e que 
pasaron o PEV, haberá que detecta-
las todas en celo durante os seguintes 
21 días (un ciclo estral) para ter unha 
TI do 100%. Se detectamos 50, o TI 
é do 50%. Dito doutro xeito, a TI é 
a proporción de vacas que son detec-
tadas en celo ou inseminadas do total 
de vacas que están aptas para o servizo 
durante un período de 21 días. A TI 
promedio observada en rabaños leitei-
ros americanos é do 50%

Taxa de concepción (TC): É a propor-
ción de vacas que conciben a un servizo 
ou IA. Se no exemplo anterior se logran 
25 preñeces de 50 IA, entón a TC é do 
50% (25/50). A TC está inversamente 
relacionada cos servizos por concep-
ción (TC = 1/servizos por concepción). 
Por exemplo, 2 servizos por concepción 
significa 50% de TC porque 1/2 = 50% 
A TC promedio nos rabaños leiteiros 
americanos é do 33%

Taxa de preñez (TP): É o produto 
de multiplicar as dúas taxas anterio-
res, e representa a eficiencia coa que se 
están a producir preñeces nunha ex-
plotación. A TP promedio en rabaños 
leiteiros americanos é do 16% (50 x 33 
= 16,5) . A vantaxe desta taxa é que 
considera a eficiencia ou ineficiencia 
para inseminar as vacas baleiras. Para 
o exemplo que traemos, a TP é 25%, 
é dicir:

TP = TI x TC
TP = 50% x 50%
TP = 25%
O principal factor limitante no 

manexo reprodutivo en vacas de alta 
produción é a baixa TI (taxa de detec-
ción de celos). Está establecido que as 
vacas leiteiras de alta produción teñen 
un promedio de duración do celo de 
7 horas aproximadamente, e moitas 
delas non amosan signos evidentes de 
celo.  A situación é máis crítica en va-
cas de maior produción (35 kg /día ou 
máis), nas que a duración do celo pode 
chegar a ser só de tres horas ou pasar 
totalmente desapercibido. 

O anterior supón a necesidade de 
prestar especial atención aos progra-
mas de detección de celos. Débense 
detectar celos tres ou catro veces ao 
día para incrementar as posibilidades 
de detectar o celo en vacas de alta pro-
dución.

Tamén se deben axustar a 15 ou 20 
minutos cada ronda de observación 
nas zonas de estabulación.

Por outra parte, convén reciclar o 
persoal para realizar deteccións de 
celos, e darlles aos empregados o 
tempo necesario para este impor-
tante labor. 

HAI BOAS RAZÓNS DE TIPO NUTRICIONAL E 
FISIOLÓXICO PARA DEMORAR O PERÍODO DE ESPERA 
VOLUNTARIO (PEV) PARA INSEMINAR ATA OS 50 OU 55 
DÍAS EN PRODUCIÓN
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O persoal debe aprender a buscar e 
valorar os signos secundarios do celo 
para que o inseminador poida tomar 
a decisión axeitada entre inseminar ou 
non unha vaca sospeitosa de ter estado 
en celo.

A continuación preséntase un for-
mato que pode ser usado para colleitar 
información de utilidade nas detec-
cións de celo.

as baleiras, de maneira que, se non hai 
un bo plan deseñado para reinsemi-
nar estas vacas, perdeuse o tempo co 
diagnóstico temperán do estado de 
preñez.

Tamén se pode estudar co veteri-
nario o deseño dun plan agresivo de 
resincronización usando inseminación 
artificial a tempo fixo (IATF).  

RESUMO
A fertilidade da vaca leiteira diminuíu 
a través dos anos, pero temos as ferra-
mentas de manexo para revertir este 
efecto. O manexo da vaca en transi-
ción e postparto temperán, especial-
mente o confort, son elementos clave 
para garantir un animal de bo desen-
volvemento produtivo e reprodutivo. 
Convén reciclar o persoal nas rutinas 
de detección de celos e inseminación 
artificial e desenvolver un plan efecti-
vo para inseminar as vacas que retor-
nan ao servizo.  

É importante aprender a clasifi-
car os celos detectados como bos ou 
cuestionables. Isto servirá como ferra-
menta de xuízo se a vaca retorna ao 
servicio en 1 ou 2 semanas.

Finalmente, hai que considerar unha 
sesión de reciclaxe para todo o persoal 
que se encarga da inseminación ar-
tificial, por parte dun profesional no 
tema. Os malos hábitos apréndense 
moitas veces de maneira inconsciente.  

DESPOIS DA PRIMEIRA IA
Se a TC é do 35%, eso significa que o 
65% das vacas aínda están baleiras des-
pois da primeira IA. A primeira inse-
minación é un bo comezo, pero non se 
conseguiu moito se non se desenvolve 
un  programa agresivo de reinsemina-
cións para as vacas baleiras.

O primeiro paso é un chequeo tem-
perán do estado de preñez das vacas 
inseminadas. Ter en conta que a meta 
non é atopar as vacas preñadas, senón 
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Cada ano seméntanse en Galicia 
aproximadamente 52.000 hectáreas 
de millo forraxeiro destinado funda-
mentalmente ás explotacións de lei-
te. Nos últimos tempos obsérvase un 
crecemento da superficie de cultivo 
do millo para ensilar, particularmente 
acentuado nas explotacións de maio-
res dimensións debido ó aumento do 
número de vacas por hectárea e das 
producións de leite por vaca. Isto le-
vou ás explotacións a ter que aumentar 
a produción de enerxía por hectárea 
para atender as necesidades do rabaño. 
Unha das maneiras máis eficientes de 
conseguilo é cultivar millo para ensi-
lar, polas seguintes razóns:

-Hai variedades adaptadas a todas as 
zonas, con ciclos que permiten dende 
sementeiras temperás ata sementeiras 
serodias.

-É o cultivo de verán máis produ-
tivo nun curto período, ademais de 
encaixar perfectamente despois do 
tradicional cultivo de raigrás italiano 
ou outros cultivos de inverno alterna-
tivos coma as asociacións cereal-legu-
minosa.

-Ten boa ensilabilidade e boa con-
servación do silo no tempo.

O sector do vacún leiteiro en Galicia experimentou nos últimos anos un proceso de 
intensificación da produción, debido sobre todo ás limitacións da base territorial das 
explotacións, o que conleva unha maior dependencia dos cultivos forraxeiros, sendo 
a produción de forraxe na propia explotación unha das fontes alimenticias máis 
economicamente rendibles.

RESULTADOS DA 
AVALIACIÓN DE 
VARIEDADES COMERCIAIS 
DE MILLO FORRAXEIRO
EN GALICIA

-Ten un elevado valor nutritivo, 
aportando unha gran cantidade de 
enerxía ás racións.

A falta de información sobre as ca-
racterísticas produtivas e forraxeiras 
das diferentes variedades comerciais 
de millo levou a que, desde o ano 
1999, se veña aplicando en Galicia un 
protocolo para a avaliación de varie-
dades de millo forraxeiro en campos 
experimentais sementados en catro 
localidades, situadas nas comarcas de 
maior produción de millo forraxeiro e 
abranguendo tamén zonas xeográficas 
distintas:

1) Sarria (centro-sur de Lugo).
2) O Deza (noreste de Pontevedra).
3) Ordes (centro da Coruña).
4) A Mariña Oriental (noreste de 

Lugo).

RESULTADOS
Cada ano os resultados obtidos publí-
canse nun díptico informativo, que se 
distribúe entre cooperativas agrarias 
e agricultores individuais a través das 
oficinas agrarias comarcais e tamén 
está dispoñible na páxina web: http://
www.ciam.es/publicaciones/difu-
sion/millo_forraxeiro.pdf

Nas táboas seguintes exponse a in-
formación necesaria para unha boa 
escolla da variedade a usar, en fun-
ción das condicións de cada gandeiro 

e cada sementeira, podendo darse o 
caso de que un mesmo gandeiro pode 
elixir distintas variedades para dife-
rentes parcelas.

Os resultados aparecen divididos en 
dúas táboas: a Táboa 1, na que se ato-
pan as variedades que, cando menos, 
foron avaliadas durante dous anos e, 
polo tanto, con datos de maior fiabi-
lidade, e a Táboa 2, na que se atopan 
aquelas variedades cun só ano de ex-
perimentación na rede, considerándo-
se os resultados provisionais, dado que 
un só ano non é suficientemente sig-
nificativo para facer unha avaliación 
acertada.

María José Bande Castro
Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo. Xunta 
de Galicia.
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TÁBOA 1. RESULTADOS DAS VARIEDADES CON DOUS OU MÁIS ANOS DE AVALIACIÓN.

NOME
DÍAS S-C ALTURA ESPIGA RMS RMOD IP DMO PB COMERCIAL

ANOS
(días) (cm) (%MS) (t/ha) (t/ha) (%MO) (%MS)

DK 287 120 265 52,5 23,3 16,1 108 72,2 7,2 MONSANTO 2
LG 32.76 120 280 51,7 24,0 17,1 115 74,4 7,6 LG 2
CAROLUS 120 292 50,6 21,3 13,5 91 68,0 6,8 AGRAR 2

EARLYSTAR 120 254 55,0 18,2 11,7 79 70,7 7,6 ARLESA 2
DIXXMO 121 273 50,5 22,4 15,8 106 73,4 7,4 RAGT 2

ABONDANCE 122 264 53,3 20,1 14,0 94 72,1 8,0 SYNGENTA 4
ZOMBA 122 272 51,0 21,5 14,6 98 71,0 7,2 SENASA 3

EUROSTAR 122 278 51,7 22,3 15,3 102 71,4 7,5 ARLESA 3
AROBASE 123 276 50,0 22,8 15,3 103 70,2 7,4 KOIPESOL 2

FAUNA 123 283 51,6 21,7 14,9 100 71,4 7,4 AGRAR 2
SURPRISE 123 273 50,2 21,5 14,9 100 72,0 6,6 BATLLE 2
ES PAROLI 124 280 50,3 22,7 15,7 105 72,3 7,3 ARLESA 3
MAS 18.C 124 262 53,9 21,7 14,9 100 71,3 7,4 AGRAR 2
MAS 24.A 124 273 53,1 22,3 15,3 103 71,8 7,4 AGRAR 2
APOGEE 124 267 53,1 19,2 13,5 90 73,2 7,7 CALFENSA 2
AURELIA 124 272 52,0 23,2 16,6 111 73,8 7,1 ADVANTA 2
ISOSTAR 124 275 49,8 20,1 13,6 91 70,6 7,3 RUSTICA 2
LOXXAM 124 286 52,9 22,1 15,0 101 71,0 7,3 RAGT 2

MAGELLAN 124 268 53,1 21,5 14,8 99 72,4 7,9 SYNGENTA 3
MAGISTER 124 268 53,4 21,1 14,6 98 72,5 7,5 SYNGENTA 3
JUSTINA 125 257 54,4 19,4 13,1 88 71,0 7,4 PIONEER 2

ANJOU304 125 284 52,5 21,9 15,4 103 73,5 7,7 SENASA 3
SECURA 125 274 54,4 22,0 15,3 103 72,7 7,2 ADVANTA 2
DELITOP 125 276 52,9 21,0 13,5 91 70,2 7,2 SYNGENTA 2
RAVENNA 125 268 51,1 19,7 13,4 90 71,2 7,0 BATLLE 2
NEXXOS 125 287 53,4 21,3 14,4 97 70,8 7,2 RAGT 2

PHARAON 125 248 52,8 20,5 14,2 95 71,8 7,3 ADVANTA 6
COSMIC 125 275 52,0 19,0 12,8 86 70,8 7,6 AGRAR 3

EDENSTAR 126 275 48,5 22,6 15,0 101 71,3 8,2 ARLESA 3
ORESTE 126 269 50,8 20,5 14,1 94 71,5 7,4 AGRAR 4
CRAZI 127 288 52,9 24,1 16,1 108 70,1 7,2 CODISEM 2

GAVOTT 127 271 51,8 23,3 16,0 108 71,5 7,4 KWS 2
MADI 127 255 51,3 19,0 13,1 88 71,4 7,7 PROSEME 2

MONCADA 127 264 53,3 20,6 13,8 92 71,7 7,6 SYNGENTA 2
DK 262 128 268 50,6 19,4 12,8 86 70,0 7,0 DELARIVA 2

ANJOU 290 128 284 50,7 23,9 16,7 112 72,3 7,1 SENASA 2
FAKIR 128 285 48,9 24,0 16,1 108 70,3 6,9 AGRAR 2

KABANAS 128 272 53,8 22,0 15,2 102 72,0 7,3 KWS 2
TAXXOA 128 284 51,4 23,2 16,1 108 72,1 7,2 RAGT 2
TOTEM 129 270 52,2 19,2 13,8 92 72,5 7,1 CALFENSA 2
KADDI 129 264 52,3 24,0 16,6 112 71,9 7,5 NUTERFEED SAU 2
DUERO 130 253 50,3 20,0 13,9 93 72,4 7,2 FITÓ 2
DK 282 130 275 51,6 21,5 14,7 98 71,2 7,5 DELARIVA 3

DKC 3745 131 287 50,0 23,4 16,2 109 70,4 6,9 MONSANTO 2
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TÁBOA 1. RESULTADOS DAS VARIEDADES CON DOUS OU MÁIS ANOS DE AVALIACIÓN (CONT.)

NOME
DÍAS S-C ALTURA ESPIGA RMS RMOD IP DMO PB COMERCIAL

ANOS
(días) (cm) (%MS) (t/ha) (t/ha) (%MO) (%MS)

BENICIA 132 284 53,0 23,1 15,6 104 70,4 6,6 PIONEER 5
BELONIA 132 281 52,1 22,0 14,9 100 70,5 6,8 PIONEER 3
CLARITI 132 272 52,5 23,1 15,6 105 70,0 6,7 CODISEM 2
STERN 132 281 51,3 24,7 16,9 114 71,4 6,8 KOIPESOL 2

PERSEO 132 292 47,7 20,4 13,8 93 70,6 7,3 ROCALBA 3
VALOI 132 267 53,5 21,9 15,2 102 72,1 6,8 ADVANTA 3
JAZZ 133 267 51,1 20,0 13,6 91 71,6 7,1 B.C. 2

AGROSTAR 133 286 50,3 23,6 15,8 106 69,9 7,2 ARLESA 4
TEK 133 265 49,8 21,6 14,6 98 71,1 6,6 FITO 2

AARLEY 133 279 54,5 23,3 16,2 109 72,8 6,8 ADVANTA 2
ES IMANOL 133 277 52,2 22,4 15,6 104 72,3 7,2 ARLESA 2

KANADA 133 257 54,5 21,6 14,9 100 72,2 7,4 SYNGENTA 2
NK FORTIUS 133 266 51,8 23,6 16,2 109 71,9 7,2 SYNGENTA 2

SUBITO 133 277 51,3 24,1 16,6 111 71,7 7,0 FITO 2
PROSILAGE 133 290 52,9 21,5 14,8 99 72,0 7,5 ROCALBA 3

ZAMORA 134 258 53,8 22,1 15,3 103 72,1 7,0 FITO 2
GOLDLEO 134 272 52,4 22,7 15,4 103 70,5 6,5 KOIPESOL 2
KUXXAR 134 279 52,4 24,0 16,2 109 70,3 6,3 ROCALBA 2

462B 135 251 48,1 22,4 15,3 102 71,3 6,5 B.C. 2
CLARICA 135 266 54,9 21,6 14,7 99 71,8 7,1 PIONEER 5

ANJOU 387 135 272 53,7 25,2 17,3 116 71,6 6,7 SENASA 2
BC PANDA 292 136 267 53,2 21,6 15,0 101 72,8 7,2 BC 2

BRANDY 136 290 54,2 23,2 16,1 108 72,5 7,0 NUTERFEED SAU 2
DUKLA 136 286 51,5 24,1 16,0 108 69,0 6,3 ARLESA 2
AZAL 136 288 50,6 23,8 16,4 110 71,0 6,2 BATLLE 2

MACHERO 137 279 50,2 21,7 14,7 98 71,0 7,1 BATLLE 3
DK 440 137 278 53,2 21,7 15,2 102 70,7 6,4 DELARIVA 2
PUCCINI 137 280 52,8 23,7 16,1 108 70,5 6,8 NUTERFEED SAU 2
CONCA 137 281 52,3 23,6 16,2 109 71,6 6,6 MONSANTO 4
RIXXER 138 288 54,5 25,1 17,4 117 72,2 6,9 ROCALBA 2

GOLDIVIN 138 279 52,2 21,2 14,6 98 70,9 7,4 KOIPESOL 3
ORTENSIA 138 284 47,6 23,9 16,0 107 69,8 6,5 PROSEME 2

ZOLA 139 273 51,7 24,7 17,3 116 71,7 6,5 GOLDENWEST 3
PISUERGA 140 294 48,9 23,6 15,8 106 69,7 6,9 ADVANTA 3
GOLDARIS 140 290 52,4 22,8 15,6 105 71,6 7,4 KOIPESOL 4

STATUS 141 280 50,7 23,8 16,2 109 71,0 6,6 GOLDENWEST 2
RELAX 141 272 49,4 22,0 15,1 101 71,9 7,0 AGRAR 3

CODIROC 141 288 51,3 24,0 16,4 110 71,1 6,7 BATLLE 2
DKC 4845 141 283 53,5 24,6 17,5 117 73,9 7,0 MONSANTO 2
RULEXX 141 279 53,6 25,7 18,0 121 73,3 7,0 RAGT 2
NIRVANA 141 274 51,3 21,5 14,7 98 71,2 7,3 I.S. 3

NOVADOUR 141 284 50,2 22,4 15,2 102 71,1 6,9 I.S. 2
EXCELLIS 142 294 46,7 22,9 15,3 103 69,9 7,5 ARLESA 3

NKTHERMO 143 284 52,9 24,4 16,4 110 70,1 7,8 SYNGENTA 2
CHARRON 144 286 51,6 25,5 18,0 121 73,1 6,7 ADVANTA 3

GOLDFRANK 144 290 52,9 23,5 16,5 111 73,4 7,3 KOIPESOL 2
NKCISCO 144 281 51,5 24,6 16,4 110 69,5 6,7 SYNGENTA 2
BAKERO 144 284 52,0 21,8 14,7 99 70,8 7,0 BATLLE 2
DK485 145 273 50,2 21,4 14,4 97 70,6 7,2 DELARIVA 2

SPATIAL 146 281 54,0 23,8 16,7 112 72,3 6,7 DELARIVA 3
ALTEZA 148 275 50,6 21,2 14,3 96 70,9 7,2 BATLLE 3
CV (%) 2,4 3,9 6,5 7,9 8,5 2,3 5,7

DMS (5%) 6 13 3,9 0,9 0,7 4,7 0,9 0,2
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Cabe destacar que os resultados presentados obtivéronse en pequenas parcelas experimentais, en condicións óptimas 
de coidados de cultivo, polo que os rendementos obtidos son moi superiores ós que poden obterse nunha parcela real 
de cultivo dunha explotación comercial. Polo tanto, os datos de rendemento serven para comparar unhas variedades con 
outras, pero non son aplicables para estimar a producción real dunha explotación.

TÁBOA 2. RESULTADOS DAS VARIEDADES CUN SÓ ANO DE AVALIACIÓN

NOME
DÍAS S-C ALTURA ESPIGA RMS RMOD IP DMO PB

COMERCIAL
(días) (cm) (%MS) (t/ha) (t/ha) (%MO) (%MS)

JENIFFER 121 273 54,5 21,7 14,9 100 72,0 7,3 BC
BONPI 126 275 51,7 22,2 15,7 106 73,6 7,4 CAUSSADE
DELLI 126 273 52,3 22,6 15,8 106 72,9 7,3 CODISEM

ATLÉTICO 126 282 50,8 22,6 16,0 108 73,7 7,1 KWS
FRANCISCO 129 275 51,3 22,8 15,7 105 71,5 7,0 DELARIVA

HAPPI 134 293 53,9 23,3 15,8 106 70,8 6,9 BATLLE
GOLDIGEST 134 288 53,1 22,1 15,2 102 72,1 7,2 KOIPESOL

JOSQUIN 134 255 54,0 22,3 15,7 105 73,1 6,4 ADVANTA
DK 315 134 276 52,5 22,4 15,7 105 73,3 7,5 MONSANTO

MANACOR 140 281 52,4 24,2 16,7 112 72,2 6,9 FITO
ES FORTRESS 145 311 51,8 23,1 16,6 111 75,0 6,8 AGROMERA

LG 33.85 149 274 51,1 25,6 18,1 122 73,3 7,0 LG
ORGANZA 151 295 48,2 27,3 18,9 127 71,5 7,0 GOLDENWEST
CV (%) 2,4 3,9 6,5 7,9 8,5 2,3 5,7

DMS (5%) 6 13 3,9 0,9 0,7 4,7 0,9 0,2
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INTERPRETACIÓN DAS TÁBOAS 
A continuación detállanse os datos agronómicos de 
cada variedade citados nas táboas:
Días S-C. Este valor é un índice do ciclo ou precocida-
de de maduración, é dicir, os días que transcorren entre 
a sementeira e a colleita para ensilar na zona máis 
fría das estudadas (é dicir, con menor integral térmi-
ca), que é a comarca de Ordes. Nas zonas con maior 
integral térmica, temperaturas máis altas no verán, 
débense restar 15 días á cifra da táboa.
Consideramos este parámetro o máis importante para a 
escolla varietal, xa que no mercado existen variedades 
con distintos ciclos que se poden adaptar ó período do 
que dispón o agricultor entre a sementeira e a colleita, 
condicionados pola climatoloxía e os cultivos implica-
dos na rotación. 
Altura. Altura total da planta. Unha variedade de ele-
vada altura pode ter maior probabilidade de encamado, 
sobre todo nunha zona de fortes ventos.
Espiga. Porcentaxe que representa a mazaroca 
(carozo+gran) sobre o rendemento en materia seca, 
compoñente moi relacionado coa calidade nutricional 
da forraxe.
RMS. Expresa rendemento total da planta enteira en 
toneladas de materia seca por hectárea.
RMOD. Rendemento da planta enteira en toneladas de 
materia orgánica dixestible por hectárea. Considérase o 
dato máis importante para avaliar o rendemento dunha 
variedade, xa que recolle a produción de alimento 
aproveitable polo animal, é dicir, a parte da materia 
seca que o animal dixere efectivamente.
IP. Índice produtivo. É a porcentaxe que representa o 
rendemento de cada variedade en materia orgánica di-
xestible sobre a media do rendemento das testemuñas 

“Agrostar”, “Clarica” e “Pharaon” (14,9 t/ha MOD), 
ó que se lle outorga o valor 100 para cada campaña. 
Este permite de xeito rápido ver aquelas variedades que 
superan a media das testemuñas, facilitando a seleci-
ón das variedades máis produtivas. 
DMO. Dixestibilidade in vitro da materia orgánica. 
Ademais da produción de materia orgánica dixestible 
por hectárea, é importante a dixestibilidade da ración, 
dado que inflúe noutros parámetros da alimentación. 
Dúas variedades poden ter un similar RMOD, ben debi-
do a unha alta produción de materia seca por hectárea 
cunha baixa dixestibilidade, ben debido a unha menor 
produción de materia seca cunha dixestibilidade maior, 
non sendo equivalentes ambas as dúas producións.
PB. Proteína bruta, en porcentaxe sobre o rendemento 
en materia seca, determinada polo NIRS. Aínda que 
o millo non achega todo o contido proteico necesario 
para unha ración, hai diferenzas significativas entre as 
variedades estudadas. 
Anos. Nº de anos nos que a variedade foi ensaiada.
Comercial. Entidade comercializadora da variedade.
CV (%). Coeficiente de variación. É un índice da 
calidade estatística dos experimentos. Canto máis 
baixo, mellor.
DMS (5%). Diferenza mínima significativa. É a menor 
diferenza que debe haber entre dúas variedades para 
que poidan considerarse diferentes cunha probabilida-
de do 95%.

ELECCIÓN DAS VARIEDADES 
Para a correcta elección da variedade, o parámetro 
máis importante é definir os días transcorridos entre 
a sementeira e a colleita (Días S-C), é dicir, axustar 
a duración do cultivo de cada unha das variedades ás 
condicións particulares de cada sementeira, que virá en 

función da data na que queiramos sementar, condici-
óns climáticas da zona xeográfica onde se desenvolva o 
cultivo, alternativa forraxeira, condicións da explotación 
e data prevista de recollida.
Unha vez coñecido o intervalo de precocidade (Días S-
C) que se pode utilizar na explotación, e se o obxectivo é 
obter o maior rendemento de alimento aproveitable por 
unidade de superficie, escolleremos aquela variedade 
con maior IP. Soamente no caso de IP moi similares 
deberemos atender a outros parámetros, como poden 
ser a proteína bruta ou a porcentaxe de mazaroca.
Para obter unha boa rendibilidade do cultivo de millo 
forraxerio debemos ter en conta outros factores, como a 
calidade da semente, as prácticas de cultivo emprega-
das e a técnica de ensilado.
Rede de ensaios de colaboración:
•Servizo de Transferencia Tecnolóxica, Estatística e 
Publicacións.
•Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo.
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 Sementáronse as mesmas varie-
dades nas catro zonas e cunha meto-
doloxía de traballo similar en todas 
elas (deseño experimental, laboreos, 
densidade de plantas, tratamentos, 
abonados, controis, etc.). As zonas de 
estudo foron:

_Costeira occidental: solo franco, de 
baixa altitude, situada na rasa costeira.

Preséntanse neste traballo os resultados agronómicos das avaliacións de variedades 
de millo forraxeiro realizadas polo SERIDA de Asturias. Os ensaios leváronse a cabo en 
catro zonas con solo e clima diferentes e representativas das áreas con maior superficie 
cultivada de millo en Asturias, co obxecto de determinar o comportamento produtivo, 
valor nutritivo e adaptación das variedades a cada zona de traballo.

_Costeira centro–oriental: solo
franco–arxiloso con 20 m de altitude, 
situada tamén na costa.

_Interior de baixa altitude: solo fran-
co–arxiloso con 75 m de altitude, situada 
nun val interior sen influenza do mar.

_Interior de media altitude: solo
franco–areoso a 650 m de altitude.

Os resultados das variedades que 
máis frecuentemente están sendo 
ofertadas aos gandeiros relaciónanse 
nas táboas 1 e 2 de acordo aos seguin-
tes criterios:

Antonio Martínez, Adela Martínez e Ana B. Soldado
SERIDA. Estación Experimental de Grado

MILLO FORRAXEIRO EN ASTURIAS.
AVALIACIÓN DE VARIEDADES

_LISTA PRINCIPAL DE VA-
RIEDADES. Recóllense as que, can-
do menos, se  avaliaron durante dous 
anos e que, por tanto, presentan uns 
resultados máis consolidados.

_LISTA PROVISIONAL DE 
VARIEDADES. Contén as que só se 
avaliaron durante un ano, sendo con-
veniente realizar novas sementeiras 
para gañar fiabilidade.

En ambos listados espóñense os da-
tos nos que se deben basear os criterios 
técnicos para a elección da variedade a 
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usar en cada caso: axuste dos días de 
cultivo coas características da zona 
de sementeira, boa resistencia ao en-
camado, alta produción e equilibrado 
valor nutritivo  (ver nº 73 de Afriga).

_DIF DÍAS REC: Diferenza de 
días transcorridos ata a recolección, 
con respecto á variedade máis precoz  
(0 días).

_% PL CAID: Porcentaxe de plan-
tas caídas.

_ÍNDICES DE PRODUCIÓN: 
Porcentaxes de acordo á produción 
conseguida respecto ás testemuñas en 
cada caso. 100 é o valor medio das tes-
temuñas.

_ALMID (%MS): Porcentaxe de 
almidón sobre materia seca.

_UFL/kg MS: Unidades forraxeiras 
de leite por quilo de materia seca.

_Nº Anos: Número de ensaios rea-
lizados de cada variedade.

_Casa Comercial: Casa comercial.
O SERIDA leva realizando avalia-

cións de variedades de millo forraxei-
ro ininterrompidamente desde hai 13 
anos, dispoñendo de resultados dun to-
tal de 212 variedades. Non todas figuran 
nos listados comentados anteriormente 
por un tema de espazo e de claridade de 
lectura dos datos. Non obstante, todos 
estes resultados están dispoñibles para 
todos os interesados.  
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LISTA PRINCIPAL DE VARIEDADES DE MILLO
( Variedades con polo menos 2 anos de avaliación)

RESULTADOS DE 13 ANOS (1996-2008)
DIF ÍNDICES DE PRODUCIÓN

TIPO VARIEDADE DÍAS % PL Costa Interior ALMIDÓN UFL/KG Nº Casa
CICLO RECO CAID TOTAL Occide Oriente Baja Alta (% s MS) MS Año Comerc.

ES PAOLIS 31 5 126 122 125 133 124 32,35 0,98 3 Arlesa
PANAMA 28 10 126 119 130 128 126 29,99 0,96 2 Maïsadour
FEROUZ 28 6 124 121 127 128 121 29,42 0,97 2 Maïsadour

Largo RIXXER 27 6 120 120 120 121 119 32,04 0,99 2 Rocalba
SILEXX 28 3 117 114 118 117 118 31,69 1,00 2 RAGT
ORENSE 29 2 114 115 113 116 110 28,78 0,97 3 Fitó
LAXXOT 27 4 113 110 114 117 110 32,49 0,99 2 Rocalba
MAS 33 A 26 4 124 122 135 126 114 30,08 0,99 2 Maïsadour
LG 33.85 26 7 124 120 129 123 125 32,07 0,99 2 L G
RULEXX 26 3 124 117 133 125 121 32,32 1,00 2 RAGT
BERGXXON 26 3 122 114 131 124 119 31,05 0,99 2 RAGT
CISKO 26 7 122 114 126 122 124 33,87 0,99 3 Syngenta
ANJOU 387 24 5 121 117 129 119 119 30,31 0,98 3 Senasa
JOSQUIN 24 5 121 115 129 123 115 30,28 0,99 2 Limagrain
CLARITI 26 4 119 117 117 117 126 32,01 0,98 2 Codisem

Medio DUKLA 23 5 119 114 123 117 119 29,85 0,97 4 Arlesa
CONCA 24 2 117 111 121 118 120 33,45 0,99 6 Monsanto
LG 34.40 25 5 116 111 123 124 106 30,36 0,99 2 L G
SUM 330 22 4 114 105 114 117 121 30,85 0,98 3 Batlle
DKC 4845 26 3 114 106 122 116 111 32,91 1,00 2 Monsanto
DKC 3745 24 4 114 106 113 114 122 32,65 1,00 3 Monsanto
SURTEP 24 6 112 98 118 107 124 32,25 0,98 2 Syngenta
ZAMORA 22 3 107 103 109 107 109 32,18 1,00 4 Fitó
OPTI 20 4 104 106 106 102 101 29,03 0,97 2 Fitó
SUBITO 15 8 120 118 122 118 123 29,09 0,97 2 Fitó
SEIDI 19 14 120 120 123 113 124 28,84 0,98 2 Caussade
TAXXOA 18 3 116 113 116 118 118 29,40 0,97 2 RAGT
ANJOU 290 14 9 117 107 129 109 121 27,70 0,98 2 Senasa
FANGIO 19 4 115 112 118 111 120 31,53 0,99 3 Maïsadour
LG 32.76 13 4 115 106 120 109 125 28,37 0,99 2 L G
AARLEY 17 4 115 111 125 113 110 27,88 0,98 2 Advanta
CERGI 16 3 115 114 114 111 121 27,20 0,95 4 Caussade
LG 33.03 15 4 114 107 120 108 123 27,82 0,98 2 L G
CICLIXX 15 2 114 113 116 113 114 29,01 0,97 2 RAGT
CRAZI 14 4 113 104 118 111 118 29,37 0,98 2 Codisem
KABANAS 13 3 113 108 115 115 112 29,80 0,98 2 KWS

Corto DK 315 18 2 112 106 115 113 114 31,01 0,99 2 Monsanto
ADNET 11 4 112 105 116 107 121 26,94 0,98 2 Nickerson
TECK 18 5 111 117 104 110 113 27,68 0,96 4 Fitó
ES IMANOL 17 2 111 104 116 111 113 30,44 0,98 2 Arlesa
DK 287 15 2 111 108 113 110 113 30,55 0,98 4 Monsanto
SECURA 13 3 111 107 116 107 113 29,26 0,99 2 Advanta
ANJOU 249 13 3 110 107 115 103 115 27,66 0,97 2 Senasa
ANJOU 304 12 3 110 106 114 105 115 28,93 1,01 4 Senasa
KROKUS 14 2 109 102 115 106 113 28,54 0,97 2 KWS
ANNABELLE 7 4 105 104 108 96 111 29,40 1,00 2 Nickerson
NATHAN 5 3 105 97 106 102 114 29,16 0,97 2 KWS
SURPRISE 8 3 103 96 106 104 104 28,09 0,99 2 Batlle
DUERO 15 2 102 100 106 101 102 29,00 0,99 5 Fitó
RAVENNA 8 2 90 82 95 91 93 30,55 0,99 2 Batlle
MEDIA 19 4 114 110 118 114 116 30,11 0,98

100=Produción en t MS/ha 15,9 15,3 16,9 16,1 15,1
0 dias entre sementeira - recollida 117 113 101 155

DMS 5% 2 5 7 6 7 7 3,62 0,04
C.V.(%) 1,8 4,3 6,8 5,6 6,6 6,2 6,9 4,9

MJ/kg MS: Megaxulios por kg de materia seca UFL/kg MS: Unidades forraxeiras leite por kg de materia seca
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LISTA PROVISIONAL DE VARIEDADES DE MILLO
( Variedades con só 1 ano de avaliación. Conveñen novas contrastacións dos seus resultados)

RESULTADOS DE 13 ANOS (1996-2008)
DIF ÍNDICES DE PRODUCIÓN

TIPO VARIEDADE DÍAS % PL Costa Interior ALMIDÓN UFL/KG Nº Casa
CICLO RECO CAID TOTAL Occide Oriente Baja Alta (% s MS) MS Año Comerc.

PARDI 27 4 131 123 137 134 129 29,88 0,98 1 Codisem
ANJOU 456 33 9 127 124 136 123 125 29,99 0,97 1 Nickerson
AMBASSAD 35 4 126 115 135 129 124 28,99 0,95 1 Nickerson

Largo MAS 44 A 31 4 126 126 130 129 118 29,86 0,98 1 Maïsadour
NKGALACTIC 35 3 123 115 132 122 121 31,82 0,98 1 Syngenta
NKTIMIC 30 2 121 114 128 122 120 30,39 0,97 1 Syngenta
SALSA 34 1 114 109 117 116 113 33,51 0,99 1 Maïsadour
PR 35 P 12 22 10 119 108 127 120 120 31,14 0,98 1 Pioneer
KURSUS 26 3 118 112 133 113 112 32,64 1,00 1 KWS
BAXTER 23 9 118 114 122 114 120 30,36 0,98 1 Syngenta
NK FORTIUS 21 3 117 109 117 125 118 29,72 0,98 1 Syngenta

Medio POLLEN 22 5 116 111 118 125 108 32,02 0,99 1 Maïsadour
JOKARI 21 3 115 109 121 113 119 29,22 0,99 1 Caussade
DELLI 21 2 115 110 125 114 112 32,35 0,99 1 Codisem
NK ALTIUS 23 2 114 112 118 114 112 31,48 0,99 1 Syngenta
NEXXOS 16 5 114 115 108 120 111 29,75 0,97 1 Rocalba
LATIZANA 23 4 113 108 122 111 112 30,51 0,98 1 Nickerson
ATLETICO 17 3 123 114 127 130 122 28,59 0,98 1 KWS
BONPI 14 5 121 115 125 122 120 29,12 0,97 1 Caussade
LG 32.64 14 3 117 114 118 116 119 26,51 0,99 1 Nickerson

Corto MUZI 19 2 114 107 117 118 113 29,44 0,98 1 Caussade
HAPPI 14 3 113 108 116 111 117 28,82 0,97 1 Batlle
MONCADA 15 5 106 102 114 99 108 31,36 1,00 1 Syngenta
AURELIA 5 5 103 99 103 109 99 27,45 0,98 1 Advanta
LG 22.75 8 5 101 98 97 96 113 28,87 0,98 1 L G
MEDIA 22 4 117 112 122 118 116 30,15 0,98

100=Produción en t MS/ha 15,9 15,3 16,9 16,1 15,1
0 días entre sementeira-recollida 117 113 101 155

DMS 5% 2 5 7 6 7 7 3,62 0,04
C.V.(%) 1,8 4,3 6,8 5,6 6,6 6,2 6,9 4,9

MJ/kg MS: Megaxulios por kg de materia seca UFL/kg MS: Unidades forraxeiras leite por kg de materia seca

empresa galega de sementes

sempre calidade

M A Í C E S  H I B R I D O S

Vixin nº 8, San Julián de Vea, 36680 A Estrada (Pontevedra) - Tlf./Fax: 986 572 445
Móvil: 629 051 546 - Mail: info@semillaswam.com - Web: www.semillaswam.com 

Instituto de Investigaciones Científicas
ZEMUN POLJE
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OS PRODUCTOS 
GALICAL FAVORECEN O 
RENDEMENTO DO MILLO

A acidez dos solos é unha das limitacións para a se-
menteira do millo. Para reducir o efecto limitante do 
pH e controlar o aluminio cómpre aplicar emendas 
cálcias ou magnésicas nas terras de cultivo. 

Os produtos Galical reducen rapidamente a 
acidez dos solos grazas aos seus altos índices de 
neutralización debidos ao alto contido en calcio 
e magnesio.

Ademais, o calcio e o magnesio son elementos es-
enciais para o bo desenvolvemento da planta.

As emendas cálcicas melloran as condicións quími-
cas, físicas e biolóxicas do solo. Favorecen a mobili-
dade e permanencia da auga, o aire e os nutrientes 
no solo. Deste xeito, favorécese a penetración das 
raíces no solo e a mellor absorción dos nutrientes.

As cales vivas e apagadas son produtos de ac-
tuación rápida. Prácticamente nun mes reaccionan 
co solo e realizan a súa acción neutralizante.

As calizas ou carbonato cálcico son produtos de 
actuación lenta e córrese o risco de que as chuvias 
provoquen perdas da emenda, xa que durante 
o primeiro mes só reacciona o 50% Precísanse 
seis meses ou máis para que se complete a acción 
neutralizante.

O millo pide un pH de 
entre 6.0 e 7.5, pero cun 
manexo axeitado pode 
dar boa colleira en terra 
máis alcalina

O millo adáptase moi ben en solos 
de pH entre 6 e 7. Require solos 
profundos ricos en materia orgánica, 
con boa circulación da drenaxe para 
non producir encharcamentos que 
asfixien as raíces
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GALICAL
CALES E CARBONATOS AGRÍCOLAS

Reducen rapidamente 
a acidez dos solos

Aumentan a 
produtividade das 
colleitas

SERVIZO EN CAMIÓNS A 
CALQUERA PUNTO DE GALICIA

INCLÚESE APLICACIÓN SOBRE O TERREO

O S  S O L O S  G A L E G O S  S O N  A C E D O S

NON
LEVANTA 

PO

GALICAL, S.L.L.
CALES Y DOLOMIAS AGRICOLAS

Arieiras s/n P.I. Louzaneta, 27294 LUGO • Teléfono 982 22.14.84 • Fax 982 22.14.08
E-mail: info@galical.es • Web: www.galical.es 

EMENDA DE CAL VIVA GRANULADA (98% CaO)

Alta porcentaxe en calcio. Valor neutralizante: 90% 

Sacos de 35 quilos, big bag de 1.100 quilos, camión 

EMENDA DE CAL VIVA GRANULADA DOLOMÍTICA 
(35% MgO) (60% CaO)

Alta porcentaxe de magnesio. Valor neutralizante: 90%

Big bag de 1.100 quilos, camión cisterna, camión 

EMENDA DE CAL VIVA (79% CaO)

Gran poder de neutralización. Valor neutralizante: 77% 

Sacos de 35 quilos, big bag de 1.100 quilos, camión 

EMENDA DE CAL APAGADA (61% CaO)

Potencia o rendemento agrícola. De fácil asimilación. 

Valor neutralizante: 58% - Big bag de 1.100 quilos, 

EMENDA DE CAL APAGADA MÁIS DOLOMÍA
(61% CaO)(13 MgO)

Aporta magnesio. Favorece a actividade clorofílica da 

planta. Valor neutralizante: 62% - Sacos de 35 quilos, Big
bag de 1.100 quilos, camión cisterna, camión volquete, 

EMENDA CALIZA, CARBONATO 56% (CaO)

ambientais e dermatites. Apropiado para la produción de 

todo tipo de pensos. Valor neutralizante: 48% - Big bag 
de 1.100 quilos, produto a granel en camión volquete

   FANSE ANALÍTICAS DE TERRAS PARA APLICAR A 
VARIEDADE MÁIS ACONSELLABLE EN CADA CASO

GRAN PODER DE 
NEUTRALIZACIÓN
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 Quizais hoxe máis ca nunca, a racionalización dos 
custos da alimentación ten unha máxima importancia 
na produción láctea. Se temos en conta que os cus-
tos de alimentación representan por termo medio o 
40 % dos custos totais na produción do leite, é fácil 
entender que nun escenario no que o prezo do noso 
produto non evoluciona e, pola contra, si que o fan os 
prezos de mercado dos diferentes alimentos, a pro-
dución na propia explotación da maior cantidade e 
calidade de forraxes é vital para mellorar os resultados 
da nosa granxa.

Neste contexto, a rotación de forraxeiras de inverno cun 
cultivo de verán maniféstase nos últimos anos como a me-
llor estratexia para maximizar a produción forraxeira na 
propia explotación. 

Sen lugar a dúbidas, o millo é o cultivo de primavera/verán a privilexiar nos sistemas 
agropecuarios galegos, dado que é o único capaz de producir ata 20/25 Tm de materia 
seca/ha de forraxe de boa calidade nutricional nos 5 ou 6 meses que dura o seu cultivo. 
Unha das primeiras decisións que terá que tomar o gandeiro que elixe o cultivo de millo, 
como estratexia para asegurar o autoabastecemento da ración de base do seu gando, 
será a da elección da variedade ou variedades a sementar.

O PAPEL DA ELECCIÓN DA VARIEDADE DE MILLO 
A SEMENTAR NA OPTIMIZACIÓN DA RACIÓN

A elección da variedade de millo a sementar deberá dar 
resposta a dous retos:

O de elixir aquelas variedades que nas condicións da 
nosa explotación sexan capaces de conseguir a máxima pro-
dución de MS/ha de forraxe, dunha maneira estable e segura.

O de seleccionar as variedades que rindan os ensilados 
máis nutritivos, máis apetecibles e máis saudables para o gan-
do, de forma que nos permita confeccionar a ración dunha 
maneira confortable e ao mesmo tempo sen perigo para a sa-
nidade rumial do noso gando. 

Como podemos apreciar, estes dous aspectos, de índo-
le tan diferente, son complementarios e non se debe des-
coidar ningún dos dous. En moitos casos, a elección da 
variedade máis axeitada consistirá en conseguir o correcto 
balance de ambos factores. 

Javier De Sebastián Arnaiz
Director de Márketing e Desenvolvemento
Limagrain Ibérica S.A.
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Fertimón da máis

Vai ó seguro!

¡RAMONCÍN, 
NON TE PASES 

CO PURÍN!

Pradeiras: Purín + Fertimón a mellor solución

981 803 300  |  982 222 400  |  988 462 470  |  986 502 661

INFORMACIÓN

MILLO: Este ano aforra 
cas fórmulas Fertimón
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1. A ELECCIÓN DAS VARIEDADES AXEITADAS PARA 
A NOSA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA
Desde o punto de vista agrícola, a primeira cuestión que 
deberemos formular será a elección do ciclo axeitado en 
función do tempo dispoñible, desde a sementeira ata a co-
lleita, e da zona de cultivo.

A planta de millo é unha central fotoquímica que trans-
forma a luz solar en hidratos de carbono, proteínas, etc. 
Sendo o obxectivo obter unha forraxe cun contido en ma-
teria seca entre o 30 e o 35%, optimizaríase a produción 
elixindo aqueles ciclos que utilicen todas as horas de sol do 
período de tempo dispoñible. Pero, atención, o millo non 
desenvolve o seu ciclo dunha maneira lineal ao longo dos 
días, senón que o fai en función da temperatura acumulada 
ao longo destes.

En previsión de que o período de crecemento do millo, 
o verán, sexa máis fresco do normal, ou de que as chuvias 
de outono se adianten máis do habitual, adoita ser unha 
práctica prudente elixir variedades de ciclo algo máis cur-
to do máximo que nos permitirían as condicións dun ano 
medio.

Por regra xeral, esta situación lévanos a que os ciclos máis 
axeitados para Galicia sexan os 200 para as zonas interiores 
(desde os 200 curtos ata os 200 máis longos en función das 
datas de sementeira, altitude e exposición da parcela) e os 
200 longos ou 300 para as zonas máis litorais.

A continuación deberase elixir entre as variedades dese 
ciclo dispoñibles no mercado, en función da súa produti-
vidade e a adaptación á zona onde se atopa a nosa explo-
tación. Para este cometido adoitan ser útiles os resultados 
dos ensaios de variedades realizados por organismos coma 
o Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo, da 
Xunta de Galicia, ou o SERIDA de Asturias. Outras fon-
tes de información, como a experimentación da nosa coo-
perativa ou provedor, ou mesmo a nosa propia experiencia 
ou a dos nosos veciños, poden ser moi valiosas.

En calquera dos casos, haberá que ter en conta a irregu-
laridade do noso clima e as variacións do mesmo dun ano 
a outro. Esta situación lévanos a que con frecuencia o máis 
interesante para a nosa explotación non sexa a variedade 
cun maior potencial de rendemento, que se expresa cando 
todas as condicións son óptimas, senón aquela que de for-
ma regular é capaz de dar altas producións independente-
mente das condicións climáticas.

Finalmente, teremos que poñer atención no comporta-
mento das variedades con respecto ás enfermidades e ac-
cidentes máis comúns na rexión. En ambos casos trátase 
de factores de risco que nos conducen á inestabilidade dos 
resultados naquelas variedades que amosan peor aptitude 
respecto a eles. Haberá que poñer especial atención no 
comportamento ante o Helminthosporium sp. ou “néboa” 
e ante o encamado, este último especialmente en zonas 
costeiras e outras de especial incidencia do vento. 

HAI QUE POÑER ESPECIAL ATENCIÓN 
NO COMPORTAMENTO ANTE O 
HELMINTHOSPORIUM SP. OU “NÉBOA” E 
ANTE O ENCAMADO

2. A ELECCIÓN DAS VARIEDADES AXEITADAS 
DESDE O PUNTO DE VISTA DA NUTRICIÓN
Tendo en conta que o millo ensilado é o alimento cuxo cus-
to por UFL é máis barato a nivel de explotación gandeira, 
o obxectivo será cubrir o máximo das necesidades enerxé-
ticas da vaca con esta forraxe. Para conseguilo é esencial 
elixir variedades cun alto contido enerxético, altamente 
inxestibles e que garantan o correcto funcionamento do 
aparato dixestivo da vaca ao longo do tempo.

Para identificar aquelas variedades de millo que me-
llor cubren estas expectativas imos ir degrañando pouco 
a pouco cómo a planta de millo é utilizada e convertida en 
leite por unha vaca.

Asumindo o esquema básico da utilización da enerxía 
encerrada nunha planta (Gráfico 1) ou Enerxía Bruta, 
unha primeira parte é desperdiciada e eliminada nas feces, 
quedándonos a enerxía dixestible. Desta Enerxía Dixes-
tible, parte é eliminada na urina e na produción de gases 
durante a súa transformación, quedándonos a enerxía me-
tabolizable. Desta Enerxía Metabolizable, parte é utilizada 
para o mantemento das funcións vitais da vaca e da calor 
corporal, e o que queda é a Enerxía Neta de Produción, que 
é a que realmente a vaca pode utilizar na produción de leite 
ou no engorde.

( INRA Francia ) UFL /Kg MS

Heces

Di es ibi idadDi es ibi idad

EnergEnerg

EnergEnerg

EnergEnerg

Pois ben, o INRA (Instituto Nacional Francés da Inves-
tigación Agrícola) determinou que só a enerxía desperdi-
ciada nas feces depende da natureza do alimento inxerido 
pola vaca, mentres que o resto de enerxías gastadas depen-
den da vaca e o seu estado. Polo tanto, podemos concluír 
que a diferencia entre dúas variedades de millo establécese 
en función da Enerxía Dixestible de cada unha delas, é di-
cir, da súa dixestibilidade, que non é máis có 1 % da enerxía 
total que é dixestible.

Por termo medio, a planta de millo está constituída, en 
termos de Materia Seca (MS), por un 55% de estruturas 
verdes (follas, tallos...) e un 45% de grans, o que a nivel 
molecular representa aproximadamente un 40-45% de fi-
bras, un 35-40% de almidón máis azucres, un 6-10% de 
proteínas e o resto de minerais, graxa, pectinas e outros. 

POR REGRA XERAL, OS CICLOS MÁIS 
AXEITADOS PARA GALICIA SON OS 200 
PARA AS ZONAS INTERIORES E OS 200 
LONGOS OU 300 PARA AS ZONAS MÁIS 
LITORAIS
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Como podemos ver no Gráfico 2, os investigadores do 
INRA puideron determinar que o valor enerxético do mi-
llo non está directamente relacionado co contido en grans 
(principalmente, almidón). No gráfico adxunto, cada un 
dos puntos representa unha variedade de millo. Na esca-
la horizontal indícase o contido en gran e na vertical, o 
valor enerxético (UFL/kg MS). Podemos apreciar cómo, 
cun mesmo contido en grans, hai variedades con valores 
enerxéticos altos e tamén baixos. Inversamente, podemos 
atopar variedades do mesmo valor enerxético pero con 
porcentaxes en gran moi diferentes.
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Non obstante, tamén investigadores do INRA demostra-
ron que a dixestibilidade da planta de millo diminúe cando 
aumenta o contido en fibras non dixestibles (Gráfico 3), 
sendo a relación moi estreita entre ambos factores.
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MAIZ PARA ENSILADO

A DIFERENCIA ENTRE DÚAS VARIEDADES
DE MILLO ESTABLÉCESE EN FUNCIÓN 
DA ENERXÍA DIXESTIBLE DE CADA UNHA
DELAS, É DICIR, DA SÚA DIXESTIBILIDADE

Cómpre ter en conta tres datos:
_Non hai unha relación directa entre o contido en gran 

(almidón) e a concentración enerxética (UFL/kg de MS).
_A parte de almidón máis azucres (gran) é totalmente 

dixestible.
_As fibras (partes verdes) son dixestibles parcialmente, 

entre un 20 e un 100%
Polo tanto, a estratexia para elixir as variedades máis 

dixestibles, é dicir, máis ricas en Enerxía Dixestible (e que, 
polo tanto, aportaranlle á vaca maior cantidade de Enerxía 
Neta para a produción) pasa pola elección daquelas varie-
dades que teñan unhas fibras máis dixestibles. Este con-
cepto é medido por  parámetros coma o DINAG (dixesti-
bilidade das paredes celulares) ou a DNDF (dixestibilidade 
das fibras neutro deterxentes).

Non só é necesario que o ensilado sexa rico en enerxía 
dixestible, senón que deberá ser consumido en cantidade 
suficiente: inxestibilidade. Este é un concepto complexo 
que depende de varios factores, uns de índole mecánica e 
outros relativos á velocidade coa que o alimento é degrada-
do no aparato dixestivo da vaca, é dicir, o tempo que o ali-
mento está ocupando a panza. Os primeiros non dependen 
tanto da variedade como das características de confeccion 
do ensilado e da súa conservación (tamaño de particulas, 
% MS ...). Sen embargo, a degradabilidade do ensilado no 
aparato dixestivo depende principalmente da dixestibilida-
de da materia orgánica e, polo tanto, da dixestibilidade das 
fibras (DINAG). Así, puídose demostrar en vacas canu-
ladas que aquelas que eran alimentadas con millo de fi-
bras máis dixestibles (DINAG máis alto) tardaban menos 
tempo en dixerilo na panza, co que esta baleirábase máis 
rápido e a vaca volvía ter fame antes e, polo tanto, comía 
máis cantidade por día.

Finalmente, é necesario garantir un correcto funciona-
mento do aparato dixestivo da vaca, de forma que toda a 
enerxía encerrada no millo sexa aproveitable, producíndose 
o mínimo despilfarro de enerxía nas feces. Para iso é im-
portante que a cantidade total de almidón na ración non 
sexa excesivamente elevada.

Un exceso de almidón na panza provocará unha exce-
siva actividade da flora microbiana que o degrada (flora 
amilolítica). Esta actividade producirá un exceso de ácidos 
graxos volátiles, baixará a acidez da panza a niveis de pH 
inferiores a 6 durante moito tempo e isto diminuirá a acti-
vidade da flora que degrada as fibras (flora celulolítica).

Este fenómeno, denominado acidose, provoca un mal 
funcionamento do aparato dixestivo da vaca, o que pro-
move nunha primeira instancia o non aproveitamento 
de parte das fibras e, polo tanto, da enerxía nelas ence-
rrada. Nese caso pódese observar nas feces líquidas un 
exceso de fibras non dixeridas, como amosa a primeira 
das seguintes fotos. 

O MÁIS INTERESANTE NON É A VARIEDADE
CUN MAIOR POTENCIAL DE RENDEMENTO 
EN CONDICIÓNS ÓPTIMAS, SENÓN A
QUE DE FORMA REGULAR DÁ ALTAS
PRODUCIÓNS INDEPENDENTEMENTE DAS
CONDICIÓNS CLIMÁTICAS

AGRICULTURA

AFRIGA ANO XV - Nº 79

68 DOSSIER: SEMENTEIRA DO MILLO

optimizacion.indd   68 15/3/09   16:48:30



maíces

RAGT Iberica S.L.U. - Ctra. Burgos, km, 2,1 - 34004 PALENCIA (España)

Tfno: (34) 979 725 199 / Fax: (34) 979 711 807

Responsable cultivo : Javier Dehesa - Tfno : 695 24 11 74 - mail : jdehesa@ragt.es

www.ra
gt-iber

ica.com

Rulexx
 (ciclo 300)

Bergxx
on (ciclo 400)

        - Alta producción

        - Limpio de micotoxinas 

pub_ragt.indd   69 19/3/09   10:17:46



A prolongación no tempo deste fenómeno pode che-
gar a producir efectos patolóxicos máis graves, como di-
minución da fertilidade, etc.

AcidosisAcidosis

Rumial =Rumial =

DesperdicioDesperdicio

1cm

Fuente : SOLVAY (2003) 

Dr. M. VAGNEUR

Impacto del Exceso de n en el Rumen

Para limitar o risco de aparición de acidose é importante 
que a cantidade de almidón no ensilado de millo non sexa 
excesiva. Abonda con que a variedade de millo posúa niveis 
superiores ao 25%, pero non en exceso (menos do 35%).

Máis importante é que a dixestibilidade da materia orgá-
nica (DMO) e das fibras (DINAG) sexa alta, dando niveis 
elevados de enerxía (UFL).

Por outra banda, en racións ricas en concentrados a base 
de cereais (almidón) adoita ser interesante que a variedade 
de millo a utilizar posúa un almidón de degradabilidade 
rumial lenta, alto contido en almidón by-pass, de maneira 
que ao degradarse este no intestino e pouco no rume con-
tribúa pouco á aparición da acidose.  

É importante crear variedades con características mello-
radas para a nutrición animal, especialmente seleccionadas 
pola dixestibilidade superior das súas fibras, pero que ao 
mesmo tempo posúan un alto potencial agronómico. 

Una vez seleccionado este tipo de variedades, é indis-
pensable confirmar a súa eficacia en ensaios realizados 
con animais, auditados e certificados por organismos de 
experimentación e/ou investigación independentes coma 
o Instituto de Ganadería Francés, Institut de l’Élevage, ou 
outros similares.

Nestes ensaios preténdese poñer de manifesto o impacto 
que ten a variedade de millo na produción de leite. Para iso 
establécese un protocolo de ensaio rigoroso, que en liñas 
xerais consta dos seguintes pasos:

Elección de dous lotes de vacas equivalentes do mesmo 
número de individuos. Cada un destes lotes confecciónase a 
partir de parellas de vacas “equivalentes”, é dicir, co mesmo 
número de partos, mesma conformación e peso corporal, 
mesmo estado de lactación, similar nivel de produción de leite 
e de inxesta, etc. Cada unha das vacas destas parellas así selec-
cionadas pasa a formar parte dun lote.

Produción de dous silos de millo de dúas variedades 
diferentes. Unha será a testemuña, escolléndose unha das va-
riedades máis sementadas na zona de experimentación, e a 
outra a variedade NA, especialmente seleccionada polas súas 
características en Nutrición Animal. Estas variedades deben 
ser de ciclos semellantes, débense cultivar na mesma parcela 
e deben ser tratadas da mesma forma, sendo sementadas e 
colleitadas o mesmo día.

AS VACAS ALIMENTADAS CON MILLO 
DE FIBRAS MÁIS DIXESTIBLES TARDAN
MENOS TEMPO EN DIXERILO, A VACA
VOLVE TER FAME ANTES E, POLO TANTO,
COME MÁIS CANTIDADE POR DÍA

 Período de 3 semanas de preexperimentación, para que 
as vacas de ambos lotes se afagan á portela de acceso ao pese-
bre. Durante este período, os dous lotes de vacas son alimen-
tados coa mesma ración, na que o millo utilizado é mestura 
dos silos de ambas variedades (adaptación á ración).

Ensaio propiamente dito durante un período de 8 a 
10 semanas. Neste período, cada lote de vacas é alimentado 
cunha ración a base de millo ensilado, concentrado proteico e 
complementos. Ambas racións deben ser isoproteicas (a mes-
ma cantidade de proteína) e isominerais (a mesma cantidade 
de minerais). No único en que se diferencian é na cantidade 
de enerxía dixestible, como consecuencia de que cada unha 
delas está confeccionada cunha variedade de millo.

Cada vaca ten o seu pesebre individual, do que non 
pode comer máis ca ela. Todas elas son alimentadas a vontade, 
é dicir, comen o que queren.

Durante o período de ensaio contrólase a cada unha das 
vacas de ambos os dous lotes: a cantidade de ración que se lle 
pon cada día, a cantidade rexeitada que non é comida, a pro-
dución de leite diario, analítica periódica do leite e verificación 
do estado corporal e do peso vivo, antes, durante e ao final do 
ensaio. 
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JUNTOS LO VAMOS A 
LLENAR TODO.....

CENTRO DE ASTURIAS: Polígono Industrial La Almuña Parcela 11. 33.700 Valdés. Asturias.

CENTRO DE GALICIA: Vía Pasteur 30 - 2ª planta 15.890 Santiago de Compostela. A Coruña.

CENTRO DE CANTABRIA: Avda de Sotileza s/n. 39.009 Santander. Cantabria.

           delagro@delagro.org

VEN CON EL LÍDER

CICLOS CORTOS

*nuevo

CICLOS LARGOS

*nuevo

CICLOS MUY LARGOS

*nuevo

CICLOS MEDIOS

 *nuevo

 *nuevo

.....CON LOS MEJORES PRECIOS.

.... CON LA MEJOR .CALIDAD

pub_delagro.indd   71 19/3/09   10:18:34



UN EXCESO DE ALMIDÓN NA PANZA 
PROVOCA UNHA EXCESIVA ACTIVIDADE DA 
FLORA MICROBIANA E BAIXA A ACIDEZ, O 
QUE OCASIONA UN MAL FUNCIONAMENTO
DO APARATO DIXESTIVO

Algunas Ilustraciones de Los Ensayos con Animales

Remolque repartidor

n/VL

Podemos dicir que sempre atopamos resultados pareci-
dos aos da Táboa 1. Os ensaios foron efectuados en dúas 
campañas consecutivas, 2004 e 2005. A variedade experi-
mental NA e a testemuña só diferían de forma significativa 
na dixestibilidade das fibras (DINAG) e, polo tanto, na 
dixestibilidade da materia orgánica (DMO).

Tabla N 1
EXPERIMENTACION CON ANIMALES

PROTOCOLO:

-Variedad experimental NA y un testigo del mismo ciclo, cultivados en la misma parcela, produciendo silos de

semejantes

-Dos lotes de VL Prim Holstein, neas de misma edad y nivel productivo

n periodo de de homogeneidad de lotes y de a la n

ENSAYO 2005ENSAYO 2004

TESTIGONATESTIGONA

24242120De Vacas

28.627.933.130.4% M.S. Silo

0.930.940.880.88UFL / Kg MS

32.932.734.233.8Materia Proteica (g/Kg)

41.439.046.043.9Materia Grasa (g/Kg)

28.129.823.826.4Lts.

16.517.516.016.5M.S.Ingerida (Kg MS

 A única diferencia significativa observada durante a 
experimentación é que as vacas comen máis cantidade da 
variedade de millo máis dixestible, entre 0,5 e 1,0 kg/vaca/
día e, polo tanto, producen máis leite, entre 2,6 e 1,7 l/
vaca/día.

En conclusión, e como resumo, podemos dicir que ao 
elixir a variedade de millo a sementar na nosa explotación 
hai que ter en conta:

A variedade que mellor se adapte agronómicamente á 
nosa explotación, en ciclo, rendemento e adaptación.

Desde o punto de vista da súa calidade, non mirar só 
uns niveis de enerxía potencial (UFL) elevados, senón que 
é tan importante elixir variedades cunha alta dixestibilidade 
das fibras (DINAG), sendo secundario o contido en almidón 
sempre que teña uns valores mínimos. 
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INTRODUCIÓN
O incremento dos censos gandeiros das explotacións de 
vacún de leite na cornixa cantábrica non estivo acompa-
ñado dun incremento correlativo na base territorial desas 
explotacións, por causas diversas. Por iso, a carga gandeira 
vai en aumento e a alimentación, principal custo variable 
das granxas, vaise desligando da base territorial. 

Por outra banda, a produtividade individual das vacas de 
leite tivo un forte incremento, o que se traduce en que as 
reses precisan maior cantidade de alimentos, de maior cali-
dade e a máxima estabilidade nutricional ao longo do ano.

O millo forraxeiro pode cubrir estas necesidades nutri-
cionais pola súa alta produtividade e, sendo coidadosos nos 
procesos, pola súa facilidade de ensilado, estabilidade e alta 
concentración enerxética. O seu cultivo é esixente e require 
unhas condicións precisas de dimensións, orografía e in-
fraestruturas das parcelas.

Presentamos os resultados dos últimos 
ensaios efectuados polo Instituto Técnico 
y de Gestión (ITG) Agrícola y Ganadero de 
Navarra sobre control de malas herbas 
no cultivo de millo forraxeiro. Nas probas 
combinouse o uso de distintos fitosanitarios 
con medidas de control mecánico. Por 
efectuarse en condicións de secano fresco, os 
resultados son perfectamente extrapolables 
a Galicia e Asturias. 

CONTROL DE MALAS HERBAS NO CULTIVO DE MILLO 
FORRAXEIRO: FITOSANITARIOS E CONTROL MECÁNICO

En xeral, a base territorial das explotacións que cumpre 
estas esixencias é limitada, polo que se tende a reiterar o seu 
cultivo, ano tras ano, sobre as mesmas parcelas, sen estable-
cer rotacións con outros cultivos de máis longa duración.

Un problema asociado a esta perpetuación do cultivo de 
millo é a aparición de resistencias aos tratamentos de con-
trol en malas herbas que compiten co cultivo.

Neste contexto, o ITG de Navarra levou a cabo dous 
ensaios cos seguintes obxectivos:

Ensaio 2006
Coñecer a eficacia de diversas estratexias para o control 

das malas herbas habituais no cultivo de millo para forraxe 
nas condicións de secano fresco da Navarra atlántica.

Avaliar a incidencia das estratexias herbicidas sobre a 
produción, calidade e valor nutritivo do millo forraxeiro.

Coñecer os custos das estratexias herbicidas.
Ensayo 2007

Comprobar a eficacia contra malas herbas e a selectivi-
dade en cultivo de millo de varios herbicidas aplicados en pre 
e post emerxencia do cultivo como substitutos das materias 
activas alacloro e atrazina sobre millo forraxeiro en condicións 
de secano fresco. 

Jesús Mª Mangado Urdániz
Ainara Barbería Mújika
Iratxe Garnica Hermoso
ITG Navarra
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ENSAIO 2006
Material e métodos

Características do medio
As experiencias leváronse a cabo na localidade de 

Iraizotz (Valle de Ultzama), en Navarra, sobre unha parcela 
chá de 3 hectáreas situada a 535 metros de altitude. O lugar 
pertence á provincia corolóxica cantabro-atlántica, polo que 
os resultados obtidos poden extrapolarse a toda a cornixa 
cantábrica. Incluídas, por suposto, Galicia e Asturias.

As características climáticas do período de ensaio do 
2006 recóllense nos gráficos 1 e 2. 
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A integral térmica, calculada con cero vexetativo de 6 
ºC e límite de vexetabilidade de 30 ºC, alcanza 1500 ºC. 
A precipitación acumulada alcanza 252 mm., ben distri-
buídos. Os solos son profundos, sen pedregosidade no seu 
perfil, algo pesados, lixeiramente acedos e con contidos 
medio-altos en materia orgánica, fósforo e potasio.

Todas estas características permiten o cultivo de millo 
para forraxe de ciclos FAO 200-300 en manexo de secano. 
Así se fixo sobre esta parcela nos últimos 15 anos, período 
no que se repetiu anualmente a rotación raigrás italiano 
alternativo (westerwoldicum)-millo forraxeiro.

Nas condicións do ensaio, a principal mala herba que 
compite co millo é Echinochloa crus-galli (millán). Outras 
malas herbas moi invasoras son Chenopodium album (far-
nelo), Amaranthus retroflexus (bredo) e Convulvulus arvensis 
(corriola). En menor medida tamén están presentes Polygo-
num aviculare (corriola bastarda), Xanthium spinosum (ca-
churrera) e Portulaca oleracea (verdoaga). Nos últimos anos 
están adquirindo importancia as contaminacións de Datura 
stramonium (herba do demo) e  Abutilon theophrasti. 

Itinerario técnico do cultivo
Os labores, materias primas e datas das actuacións co-

múns foron:
Herbicida antes de laboreo: glifosato 36 % (2 l/ha), 

15/05/06
Abonado presementeira:  20-10-20   (550 kg/ha)
Laboreo
Sementeira:  20/05/06
Insecticida:  clorpirifos 5 % granulado (10 kg/ha), loca-

lizado na liña
Semente:  GAVOTT (280), 85.000 granos/ha
Colleita:  18/09/06 (121 días de cultivo)

Herbicidas químicos
Na Táboa 1 preséntanse as eficacias das diferentes mate-

rias activas empregadas no ensaio para o control das malas 
herbas habituais. 

Alacloro

Terbutilazina

Sulcotriona

Bromoxinil

Tifensulfuron

Rimsulfuron

E. crus -galli Ch. album A. retroflexus C. arvensis

< 3 hojas

eficacia 85 -100 % eficacia 65 -84 % eficacia < 65 %

Tabla 1. - Eficacia herbicida de las materias activas

Alacloro

Terbutilazina

Sulcotriona

Bromoxinil

Tifensulfuron

Rimsulfuron

E. crus -galli Ch. album A. retroflexus C. arvensisE. crus -galli Ch. album A. retroflexus C. arvensis

< 3 hojas

eficacia 85 -100 %eficacia 85 -100 % eficacia 65 -84 %eficacia 65 -84 % eficacia < 65 %eficacia < 65 %

Tabla 1. - Eficacia herbicida de las materias activas

Amaranthus

Convulvulus

O MILLO GARANTE UNHA BOA 
PRODUTIVIDADE, ESTABILIDADE 
NUTRICIONAL E ALTA CONCENTRACIÓN 
ENERXÉTICA, SENDO COIDADOSOS NO SEU 
CULTIVO E ENSILADO

Echinochloa

Chenopodium
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Os espectros de acción máis amplos conséguense por com-
binación de dous en dous na orde que se presenta na táboa, 
como se verá máis adiante. A única planta non controlada 
é C. arvensis, aínda que este é un problema menor, xa que a 
súa presenza habitual é en forma illada e cincunscrita ás lin-
des das parcelas. Non obstante, as plantas de millo afectadas 
pola súa competencia quedan seriamente diminuídas.

No ano de realización do ensaio xa estaba retirada a ma-
teria activa atrazina. Por iso, para substituíla empregouse 
terbutilazina. Sen embargo, empregouse alacloro, que na 
actualidade está retirado. Na súa substitución estase a uti-
lizar acetocloro, cuxa actuación verase nos resultados dos 
ensaios do 2007, ao final deste artigo.

Variantes experimentais
Na Figura 1 represéntase sobre fotografía aérea o posi-

cionamiento das oito variantes ensaiadas. 

Figura 1.- Iraizotz 2006. Replanteo da experiencia
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Sete delas e a testemuña ubícanse nunha mesma parcela, e 
a oitava sobre outra parcela de similares características e ma-
nexo. A lonxitude media de cada rúa é de 170 metros e a súa 
anchura adáptase á anchura de traballo dos equipos de trata-
mento herbicida. As variantes de ensaio consideradas foron:

1. Terbuclor (Alacloro 35 % p/v + Terbutilazina 20 % 
p/v). Dose 7 l/ha. Presementeira sen labor de incorporación. 
Aplicación 20/05/06

2. Terbuclor (Alacloro 35 % p/v + Terbutilazina 20 % 
p/v). Dose 7 l/ha. Presementeira con labor de incorporación. 
Aplicación 19/05/06 

3. Terbuclor (Alacloro 35 % p/v + Terbutilazina 20 % p/
v). Dose 6 l/ha. Pre-emerxencia. Aplicación 22/05/06 

4. Terbuclor (Alacloro 35 % p/v + Terbutilazina 20 % p/
v). Dose 6 l/ha. Post-emerxencia. Aplicación 8/06/06. Estado 
do cultivo, 3-4 follas. 

5. [Buctril (Bromoxinil 24 % p/v) dosis 2 l/ha] + [Mika-
do (Sulcotriona 30 % p/v) dose 2,5 l/ha]. Postemerxencia. 
Aplicación 8/06/06. Estado do cultivo, 3-4 follas.

6. Tratamento mecánico, grade de púas flexibles. Actua-
ción 8/06/06. Estado do cultivo, 3-4 follas. 

7. Tratamento mecánico de grade de púas flexibles máis 
pase de binadora-escardadora. Actuación binadora 27/06/06. 
Estado do cultivo, 8-10 follas. 

8. [Harmony (Tifensulfuron 75 %) dosis 9 g/ha] + [Ti-
tus (Rimsulfuron 25 %) Dose 60 g/ha]. Postemerxencia. 
Aplicación 10/06/06. Estado do cultivo, 4-6 follas. 

A variante 6 consiste no paso dunha grade de púas flexi-
bles que traballa sobre a totalidade da superficie da súa 
anchura de traballo. O equipo regúlase para que o ángulo 
de ataque das púas sobre a superficie do solo sexa máis ou 
menos  agresivo en función da textura do solo, o seu grao 
de humidade e o grao de enraizamento das malas herbas. 
O obxectivo é facelo traballar a uns 2 cm de profundidade, 
nun momento no que as malas herbas están no seu desen-
volvemento inicial (cotiledóns ou primeiras follas verda-
deiras) e cun enraizamento moi superficial. 

O paso do equipo descalza as raíces e as plantas morren 
por desecación. As plantas de millo xa xermoladas, cun 
desenvolvemento de 2-4 follas e cun enraizamento máis 
fondo, vense pouco afectadas polo labor, agás algúns danos 
mecánicos sobre as follas dos que se recuperan nunha alta 
porcentaxe. 

AS MATERIAS ACTIVAS DE ACCIÓN 
HERBICIDA MÁIS EFICACES NOS 
ENSAIOS DO ITG FORON O ACETOCLORO, 
TERBUTILAZINA E LINURÓN APLICADOS EN 
PREEMERXENCIA DO CULTIVO DE MILLO

Pase de grade de púas flexibles

Detalle de grade de púas flexibles
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Na variante 7 súmase ao labor anterior o pase dunha bi-
nadora-escardadora sobre a entrerrúa do cultivo ao cabo de 
2-3 semanas do primeiro pase. Este labor descalza as malas 
herbas que escaparan ao primeiro labor, alomba e protexe 
a liña de cultivo e, por aireación, axuda a mineralizar a ma-
teria orgánica do solo para poñela a disposición do cultivo 
de millo.

Custos económicos
Na Táboa 2 recóllense os custos económicos imputables 

a cada variante experimental.

TOTAL

1 31,5 13,8 45,3

31,5 13,8 45,3

3 27,0 13,8
4 27,0 13,8
5 132,6 13,8

--- 28,5
7 --- 57,0

56,6 13,8

O custo das materias primas é a prezo de mercado no 
tempo de realización do ensaio e as de labores, a prezos de 
contrata no mesmo ano.

Resultados

Control de malas herbas
Aos 69 días da sementeira fíxose un reconto de malas 

herbas presentes en cada unha das variantes. Os resultados 
recóllense na Táboa 3.

E. crus-galli Ch. album A. retroflexus C. arvensis

1 24,33 10,67 0 0 5,67
2 1 4,67 1,67 1 0,33
3 0,33 10,67 9,67 0,67 0,33
4 0 8,67 0 1 0
5 0 0 0,33 0 0
6 0,33 0,67 0 3 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0

5,67 11 6,67 0 0,67

Destes resultados pódese deducir que o tratamento de 
Terbuclor en presementeira (variante 1) non controlou 
Echinochloa, Chenopodium e outras. A súa eficacia en pre-
sementeira mellora se se incorpora mediante un labor (va-
riante 2), aínda que non chegou a controlar Chenopodium.

A aplicación de Terbuclor en preemerxencia (variante 
3) non chegou a controlar Chenopodium nin Amaranthus. 
Aplicado en postemerxencia (variante 4) mellora a súa efi-
cacia, pero non chegou a controlar Chenopodium. 

Millo despois de pase de grade

Labor de binadora

Binadora

Detalle de binadora
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As variantes 5 (Buctril + Mikado en postemerxencia), 7 
(grade de púas flexibles + binadora) e 8 (Harmony + Titus 
en postemerxencia) resultaron plenamente eficaces.

A variante 6 resultou razonablemente eficaz. A presenza 
de Convulvulus adoita ser illada, sendo un problema me-
nor. 

Cómpre sinalar que nas condicións nas que se actuou na 
variante 8 (Harmony + Titus en postemerxencia), e aínda 
que se respectaron as temperaturas e estados fenolóxicos 
das plantas de millo na súa aplicación,  producíronse uns 
danos importantes de fitotoxicidade que consistiron en 
cloroses, enroscamentos e deformacións nas follas de millo 
e parada vexetativa do cultivo. 

Estes problemas nas etapas precoces do cultivo tiveron 
efectos estatisticamente significativos en colleita, sendo 
a produción obtida nesta variante a de menor contido en 
materia seca, menor produción total e maior aportación 
da mazaroca á produción final, aínda que este dato non 
é por maior produción de mazaroca, senón por menor 
produción do “resto de planta”.

Densidade de plantas en colleita
Co obxecto de coñecer se as estratexias de control mecá-

nico das malas herbas danaban un número significativo de 
plantas de millo, contáronse as plantas chegadas a término 
en colleita. Os resultados recóllense na Táboa 4.

5 66668
6 66668

69843
3 69843
7 69843
2 74605
4 74605
1 76192
8 84129

Test de DUNCAN

Con excepción da variante 8, non se atopan diferencias 
significativas entre as variantes de ensaio, polo que se pode 
concluír que, en canto a danos provocados sobre plantas de 
millo que causen a súa morte e desaparición, as estratexias 
de control mecánico das malas herbas non teñen un efecto 
suplementario das estratexias de control químico.

Produción e valor nutritivo
Para comparar entre variantes os resultados obtidos en 

produción e valor nutritivo séguense os mesmos criterios 
que os empregados nos ensaios da Rede de Avaliación de 
Variedades de Millo Forraxeiro. Estes son:

Concentración enerxética medida como unidades fo-
rraxeiras leite por kg de materia seca (UFL/kg MS)

Produción de materia orgánica dixestible (kg MO 
dixest./ha)

A concentración enerxética da variante de ensaio 3 di-
fiere significativamente das variantes 2 e 5, mentres que 
en produción de materia orgánica dixestible non atopamos 
diferencias significativas entre as variantes de ensaio. A súa 
ordenación seguindo ambos criterios represéntase no se-
guinte gráfico.
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Fitotoxicidade

Fitotoxicidade

PARA COMPARAR ENTRE VARIANTES 
ÚSANSE AS UNIDADES FORRAXEIRAS 
LEITE POR QUILOGRAMO DE MATERIA SECA 
E A PRODUCIÓN DE MATERIA ORGÁNICA 
DIXESTIBLE
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Custos económicos imputables
Un control efectivo de malas herbas é un dos factores 

que incrementan o potencial produtivo dos cultivos. Neste 
ensaio de comparación fixáronse o resto dos factores de 
produción, polo que a produción que supere en cada caso a 
obtida sen ningunha práctica de control das malas herbas 
pode valorarse economicamente polo custo de cada unha 
das estratexias postas en práctica. Fixando en 12 Tm de 
MS/ha a produción base, os custos por tonelada de materia 
seca suplementaria obtida en cada unha das variantes de 
ensaio detállanse na Táboa 5.

8 84129
Test de DUNCAN

MS) MS)

1 2,108
2 1,988
3 4,279
4 2,122
5 1,681
6 3,869
7 3,132
8 1,536

Seguindo este criterio, as variantes  máis favorables son a 
6 e a 3 e as máis desfavorables, as variantes 5 e  8. O resto 
de variantes (1, 2, 4 e 7) quedan nunha posición intermedia 
con sesgo cara ás posicións máis favorables.

UN CONTROL EFECTIVO DE MALAS 
HERBAS É UN DOS FACTORES QUE 
POTENCIAN O POTENCIAL PRODUTIVO DOS 
CULTIVOS DE MILLO

ENSAIO 2007
Material e métodos
O ensaio levouse a cabo no 2007 sobre a mesma parcela 

cá variante 8 do ano anterior. As malas herbas de maior 
presenza foron Echinochloa crus-galli (millán) e Amaranthus 
retroflexus (bredo) e, de forma esporádica, Xanthium spino-
sum e Polygonum aviculare.

Ademais da parcela testemuña, as variantes experimen-
tais foron:

a) Harness GTZ (Acetocloro 45 + Terbutilazina 21,5). 
Dose 4,5 l/ha. Pre-emerxencia. Aplicación 7/06/07.

b) [Harness GTZ (Acetocloro 45 + Terbutilazina 21,5)]
+ [Linurex (Linurón)]. Dose (4,5 + 3) l/ha. Preemerxencia. 
Aplicación 7/06/07.

c) [Stomp (Pendimetalina 33). Dose 6 l/ha. Preemerxen-
cia. Aplicación 7/06/07] + [Algedi (Tritosulfuron + Dicam-
ba). Dose 200 g/ha. Postemerxencia. Aplicación  29/06/07].

d) [Stomp (Pendimetalina 33)] + [Trophy (Acetocloro 
40)]. Dose (6 + 6) l/ha. Pre-emerxencia. Aplicación 7/06/07.

e) [Spectrum (Dimetenamida p72)] + [Linurex (Li-
nurón)]. Dose (1,4 + 3) l/ha. Preemerxencia. Aplicación 
7/06/07.

f) [Spectrum (Dimetenamida p72). Dose 1,4 l/ha. Pre-
emerxencia. Aplicación 7/06/07]  + [Lontrel (Clopiralida 
42,5). Dose 0,3 l/ha. Postemerxencia. Aplicación 29/06/07].

g) Lumax (S-metolacloro 37,5 + Mesotriona 3,75 + Ter-
butilazina 12,5). Dose 4 l/ha. Postemerxencia precoz. Aplica-
ción 19/06/07. 
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h) [Spade (Isoxaflutol 75)] + [Trophy (Acetocloro 40)]. 
Dose (135 g + 6 l)/ha. Pre-emerxencia. Aplicación 7/06/07.

i) [Lagon (Aclonifen 50 + Isoxaflutol 7,5). Dose 1 l/ha. 
Preemerxencia. Aplicación 7/06/07]  + [Cubix (Foram-
sulfuron 2,25). Dose 2,5 l/ha. Postemerxencia. Aplicación 
29/06/07].

Resultados
A valoración da actividade herbicida fíxose mediante a 

conta das plantas das dúas especies con maior presenza 
sobre o cultivo (Echinochloa crus-galli e Amaranthus retro-
flexus). As contas fixéronse o día 13 de xullo do 2007. Na 
Táboa 6 preséntanse os resultados da eficacia de cada trata-
mento sobre estas dúas especies de malas herbas.

Echinochloa crus-galli Amaranthus retroflexus

0 0
g) 28,9 91
c) 43,3 91
f) 47,7 100
i) 72,2 98,4

84,4 100
e) 88,98 100
b) 94,4 100
d) 96,3 100
h) 100 100

plantas/m
2

Test de DUNCAN

Como se pode observar, o control sobre Amaranthus re-
troflexus foi bo en todas as variantes ensaiadas. O control 
de Echinochloa crus-galli non foi satisfactorio nas  variantes 
g) (Lumax) e c) (Stomp + Algedi). O resto de variantes 
de ensaio non presentan diferencias significativas na súa 
eficacia. Non obstante, pódese sinalar que os produtos que 
mellor controlaron esta mala herba foron Trophy, Linurex 
e Harness. 

CONCLUSIÓNS
Nas condicións nas que se desenvolveron estes 

ensaios, a estratexia que mellor equilibrou os crite-
rios de eficacia, economía e respecto ambiental foi a 
do control mecánico das malas herbas mediante un 
pase de grade de púas flexibles nun estado precoz 
de cultivo de millo (3 follas), combinado cun pase 
de binadora-escardadora en fase máis avanzada de 
desenvolvemento do cultivo (8 follas).

Na actualidade, coas limitacións existentes no 
uso de materias activas de acción herbicida, as que 
resultaron máis eficaces no control das malas her-
bas máis habituais  e importantes son acetocloro,  
terbutilazina e linurón aplicados en preemerxencia 
do cultivo de millo. No mercado existen varias for-
mulacións que combinan estas materias activas.

Para que os tratamentos herbicidas sexan efi-
caces e supoñan o mínimo impacto ambiental é 
imprescindible que o seu uso sexa prescrito por un 
técnico competente e se sigan na súa aplicación, 
dunha forma estrita, as indicacións de uso recolli-
das na documentación que acompaña o produto.

PARA QUE OS TRATAMENTOS HERBICIDAS 
SEXAN EFICACES E SUPOÑAN O 
MÍNIMO IMPACTO AMBIENTAL O SEU 
USO DEBE ESTAR PRESCRITO POR UN 
TÉCNICO COMPETENTE

Contaminación de Chenopodium

Contaminación de Amaranthus

Contaminación de Echinochloa

Contaminación de Convulvulus
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ALIMENTACIÓN MINERAL 
DE RUMIANTES: SELENIO

 Na natureza, as formas inorgánicas máis abundantes 
son sales (selenitos, selenatos) e as orgánicas, formas de 
aminoácido (seleniometionina, seleniocisteína). As for-
mas orgánicas teñen unha maior biodisponibilidade nos 
rumiantes e representan ademais formas nas que o selenio 
pode almacenarse, o que é de interese na produción animal 
por diversas causas:
_Estados deficitarios
_Mellora das producións
_Resistencia a enfermidades (mastites, retención de pla-
centa...)
_Fertilidade
_Produción de “alimentos funcionais” importantes en as-
pectos relacionados coa saúde humana.

Nas zonas de solos ácidos e alta pluviosidade, as forraxes poden ser deficientes en 
selenio. Tamén a alta presión de produción sobre os cultivos pode empobrecer o chan 
en determinados minerais; un deles é o selenio. Considerado inicialmente pola súa 
toxicidade, a visión sobre este elemento cambiou ao establecerse a relación entre a 
súa carencia e determinadas enfermidades nos animais e o seu papel en importantes 
procesos de regulación do organismo e na protección celular.

A aportación de selenio nas formas orgánicas pode verse 
limitada polo custo ou por factores de lexislación. A in-
corporación controlada de sales de selenio aos fertilizantes 
pode representar unha forma eficaz e máis económica de 
aportación de selenio para os animais nas formas orgáni-
cas a través das forraxes, sempre que se determine unha 
deficiencia do elemento no chan ou nas forraxes.

INTRODUCIÓN HISTÓRICA
Nun principio, o interese sobre o selenio centrouse no seu 
papel como elemento tóxico. Posteriormente, a partir dos 
anos 50, esta visión foi cambiando cuando se describiu o 
importante papel do selenio na prevención de determina-
das enfermidades hepáticas e exudativas nas ratas e en po-

Josep Romero Font
Albeitaneira S.L.

NUTRICIÓN

AFRIGA ANO XV - Nº 79

88 DOSSIER: SEMENTEIRA DO MILLO

nutricion_selenio2.indd   88 18/3/09   01:07:09



pub_monsanto.indd   89 19/3/09   15:59:44



los, así como na enfermidade do músculo branco nos xoves 
rumiantes (Miith, Hogiie, 1958).

Rotruck, en 1973, identificou o selenio como parte inte-
gral da enzima glutation-peroxidasa (GSH-Px), que actúa 
na destrución de peróxidos e hidroperóxidos de lípidos, 
protexendo, por tanto, as membranas celulares do dano pe-
roxidativo. Burk e Gregory (1982) describen unha proteína, 
selenioproteína-P, con funcións de transporte de selenio.

Bene (1992) identifica o selenio como compoñente de 
iodotironina deiodinasa, que intervén nos mecanismos de 
termorregulación.

Na actualidade identificáronse unhas 20 selenioproteí-
nas, das que só a metade se describiron funcionalmente. A 
medida que se descobren novas selenioproteínas, o espec-
tro de funcións do selenio medra, tanto no seu importante 
papel antioxidativo coma na regulación da actividade da 
hormona tiroidea, do metabolismo muscular e de aspectos 
relacionados coa fertilidade.

A deficiencia de selenio é un serio problema en amplas 
zonas do mundo: Finlandia, Nova Zelanda, Norteamérica, 
Francia, etc. En zonas moi pluviosas, debido a que a maio-
ría dos solos son acedos, as forraxes poden ser deficientes 
en selenio, e tamén a presión de produción sobre os cultivos 
pode facer que os solos se empobrezan en determinados 
minerais, incluído o selenio. Estas dúas últimas condicións 
están representadas en Galicia.

Describíronse tamén solos cun elevado contido en se-
lenio (selenose), en China, Estados Unidos, Israel e outras 
partes do mundo, en xeral áridas, onde os problemas de 
toxicidade poden facer imposible a explotación gandeira 
extensiva.

QUÍMICA DO SELENIO. FACTORES QUE AFECTAN Á 
ABSORCIÓN E A BIODISPONIBILIDADE
Existen diferenzas entre as formas químicas en que se ato-
pa o selenio e a súa absorción e biodisponibilidade.
En similitude co xofre, elemento co que se establece un sis-
tema de interacción biolóxica, as formas inorgánicas máis 
comúns do selenio son selenitos e selenatos. As formas or-
gánicas, seleniometionina e seleniocisteína, son formas de 
aminoácido análogas á metionina e a cisteína nas que se 
substitúe xofre por selenio.

A seleniometionina sintetízase en plantas, algas e leva-
duras, pero non en animais. A seleniometionina incorpo-
rada ás proteínas destes organismos convértese na fonte 
de selenio orgánico para os seguintes elementos da cadea 
alimentaria. Nos animais monogástricos, o selenio inorgá-
nico absórbese pasivamente no intestino delgado. A sele-
niometionina absórbese como aminoácido por un proceso 
idéntico ao da metionina.

Nos rumiantes o proceso é diferente. As formas inorgá-
nicas redúcense rapidamente no rume a formas que practi-
camente non se absorben.

As formas orgánicas incorpóranse ás proteínas das células 
microbianas do rume, éstas dixírense sepostruminalmen-
te, liberando seleniometionina que se absorbe a través do 
intestino para incorporarse ás proteínas tisulares. Deste 
xeito, o selenio en forma orgánica presenta unha maior 
biodisponibilidade para os rumiantes.

PAPEL  FISIOLÓXICO
O selenio é un nutriente esencial para os animais. As en-
fermidades asociadas á súa deficiencia teñen unha distri-
bución mundial.

A función bioquímica do selenio é actuar como com-
poñente da enzima glutation peroxidasa (GSH-Px), que 
participa, en conxunto coa vitamina E, na protección das 
membranas celulares destruíndo peróxidos endóxenos, 
axentes que causan desnaturalización de proteínas celulares 
e producen dexeneración e necrose. Existe unha interrela-
ción estreita entre o selenio, a vitamina E e os aminoácidos 
que conteñen xofre na protección celular.

O selenio é tamén compoñente doutras proteínas, sele-
nioproteínas. A maioría delas son enzimas intracelulares 
con funcións antioxidantes, pero outras están integradas en 
diferentes e importantes cadenas metabólicas, incluíndo a 
activación das hormonas tiroideas, a actividade da tioredo-
xina e aspectos relacionados coa fertilidade. 

A INCORPORACIÓN CONTROLADA DE 
SALES DE SELENIO AOS FERTILIZANTES
É UNHA FORMA EFICAZ E ECONÓMICA DE 
APORTACIÓN DE SELENIO AOS ANIMAIS A
TRAVÉS DAS FORRAXES
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millos
praderias

Ray grass TRINOVA

Ray grass BRAULIO

Ray grass MASTER

Ray grass RALINO

GINKO

OVNI

ZAMORA

ORENSE

DUERO

MANACOR 

Ray grass TRINOVA
O rápido e produtivo en materia seca.

Ray grass BRAULIO
O Trinova con resistencias.

Ray grass MASTER
Gran adaptabilidade.

Ray grass RALINO
O máster de última xeración.

w w w . s e m i l l a s f i t o . c o m

CAMPAÑA
’09

&

Zona GALICIA-ASTURIAS:
David FILGUEIRAS, tel. 616 933 631
Benito HIDALGO, tel. 606 317 592

millos
GINKO
Moi resistente ao estrés hídrico.

OVNI
Gran contido de almidón e moita rusticidade.

ZAMORA
Moi dixestible 
e o de mais rendibilidade.

ORENSE
Bo comportamento en forraxe.

DUERO
Moi bo stay-green.

MANACOR 
Producións como ciclo 400.

pratenses de alta calificación

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

para sementeiras de primaveira

Nº 1 según 
SERIDA por segundo 

ano consecutivo

Análise cualitativa:

Almidón ........................... 32,58
Dixestibilidade M.O. ......... 79,67
UFL/qs M.S. ..................... 1,03
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post-parto, a taxa de preñez e o número de días entre parto 
e concepción.

McLure et al (1986) atoparon un aumento na taxa de 
concepción ao primeiro servizo do 30% ao 58%, efecto atri-
buído a un descenso da mortalidade embrionaria. Outros 
traballos (Harrison, 1981; Stone, 1988; Alian, 1993) indi-
can un efecto pequeno ou nulo sobre a reprodución. Tra-
ballos máis recentes relacionan o selenio coa motilidade 
espermática.

Sistemas implicados no
mantemento integridade
celular

Fígado/Páncreas

Sist. muscular

Sist. vascular

Sist. nervioso

Sistemas enzimáticos implicados
en metabolismo enerxético e
síntese hormonal

Órganos reprodución

Sistema inmunitario

Leite

Interacción outros elementos Calostro

Produtos

Se

_Retención de placenta
Asóciase unha alta incidencia de retención placentaria en 
rebaños que presentan niveis plasmáticos de selenio máis 
baixos. Sen embargo, a relación directa entre selenio e 
retención de placenta non pode establecerse claramente. 
Existen outros factores nutricionais importantes (interac-
cións Ca, K, Mg, alteracións metabólicas), factores infec-
ciosos, etc.

_Sistema inmunitario 
O selenio relaciónase coa actividade dos mecanismos de 
resistencia contra as infeccións. A deficiencia en selenio 
reduce a función dos polimorfonucleares neutrófilos. A 
produción de leucotrieno B4, produto de lipooxixenación 
do ácido araquidónico, está diminuída.

Estudos recentes relacionan o aumento do nivel de sele-
nio na dieta en poboacións humanas coa protección fronte 
a certos tipos de cancro (próstata, colon, pel), prevención 
de enfermidades cardíacas e prevención da dexeneración 
do sistema inmune en anciáns.

Mastite
Existe unha relación entre a prevalencia de mastite en 
rebaños leiteiros e a concentración plasmática de selenio. 
Rebaños con menor reconto de células somáticas (RCS) 
presentaban maior concentración de selenio en sangue e 
maior concentración de GSH-Px. A función fagocitaria da 
glándula mamaria pode estar diminuída por deficiencias 
marxinais de selenio. 

SISTEMA PRINCIPAL
Glutation-peroxidasa Protección contra o estrés oxidativo en dife-

rentes partes do organismo

Tioredoxina reductasa Reduce tioredoxina involucrada na actividade 
antioxidante citosol, mitocondrias

OUTRAS S. PROTEÍNAS
Selenioproteína P Tranporte de selenio e papel redox en ph sm a 

extracelular

Deiodinasa da hormona tiroidea Tipos I a III, regula conversión de tiroxina T4 a 
T3, hormona tiroidea activa

Selenioproteína W Papel no metabolismo muscular

Selenofosfato sintetasa Regula incorporación de seleniocisteína a 
selenioproteínas

Selenioproteína Actividade cerebelar bovina

O selenio pode alterar de forma significativa o metabo-
lismo de moitos fármacos. Tamén, ao interaccionar con 
metais como prata, cobre, ferro, zinc, cadmio, arsénico ou 
mercurio, pode reducir ou impedir a toxicidade destes.

XUSTIFICACIÓN DA APORTACIÓN DE SELENIO
Os beneficios de complementar con selenio as dietas dos 
bovinos son coñecidos desde hai tempo, tanto para a pre-
vención de enfermidades causadas por unha deficiencia 
de selenio nos alimentos como pola resposta positiva de 
factores coma a reprodución, resistencia a enfermidades 
infecciosas e índices produtivos.

Nos últimos anos estanse a valorar tamén o leite e os seus 
derivados como medio de mellora da inxesta de selenio en 
poboacións humanas, especialmente poboacións cun défi-
cit alimentario de selenio e poboacións con risco de certos 
tipos de cancro.

1. ENFERMIDADES CARENCIAIS

Ademais do estado deficitario de selenio, deben conside-
rarse pola súa complexa e estreita relación aqueles factores 
que afectan ao contido e actividade da vitamina E (antioxi-
dantes, factores inactivantes, etc), así como factores predis-
poñentes importantes na dieta. Os ácidos graxos saturados 
procedentes de graxas animais e vexetais considéranse es-
pecialmente perigosos.

A natureza e cantidade de proteínas na dieta pode actuar 
tamén como limitante. O selenio está implicado na pro-
dución de enzimas pancreáticos (lipasa) que interveñen no 
metabolismo das graxas. En estados carenciais de selenio, 
o páncreas dexenera (fibrose), reducíndose a cantidade de 
lipasa pancreática e, polo tanto, a produción de monoglicé-
ridos e lípidos necesarios para a absorción da vitamina E.

2. FACTORES DE RESISTENCIA AO ESTRÉS E
ENFERMIDADES (PRODUCIÓN)

_Reprodución
Os datos sobre carencia de selenio e reprodución nos 

bovinos son contraditorios. Algúns traballos suxiren a im-
plicación de selenio e/ou vitamina E na patoxénese da in-
fertilidade. Larson et al. rexistraron (1980) unha asociación 
entre a concentración de selenio en sangue nos 14-21 días 

COMPLEMENTAR CON SELENIO AS 
DIETAS DOS BOVINOS AXUDA A PREVIR 
ENFERMIDADES E TEN CONSECUENCIAS
POSITIVAS NA REPRODUCIÓN,
RESISTENCIA A INFECCIÓNS E ÍNDICES
PRODUTIVOS
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Fígado/páncreas Distrofias musculares

Sist. Muscular Cardiomiopatías

Músculo cardíaco Retrasos crecemento

Sist. Nervioso

Órganos reprodución Retención placenta

Sistema inmunitario Redución fertilidade

Mioencefalopatías

Resistencia enfermidades 
infecciosas

Leite Menor contido en selenio

Calostro Menor contido IgM

Produtos Menor índice de transformación

Se

3. FACTORES DE ALIMENTACIÓN E SAÚDE HUMANA

Ao complementar as dietas dos animais con selenio, os 
produtos finais derivados melloran no seu nivel de selenio. 

A inxesta de selenio en numerosas partes do mundo está 
por debaixo do 50% do requerimento diario recomendado. 
(M.Rayman). O leite e derivados das vacas suplementadas 
con selenio poden ser unha óptima fonte de aportación de 
selenio para as poboacións humanas deficitarias.

Numerosos estudos relacionan a inxesta de selenio coa pre-
vención e retraso na evolución de certos tumores: cancro 
de próstata (Select study), de pulmón, de colon e de mama 
(G Schrauzer). En xeral recoméndanse as formas orgánicas 
como as máis axeitadas. (seleniometionina).

NIVEIS DE SELENIO
O nivel de selenio nun animal determínase en leite, sangue 
(plasma, soro) e pola actividade de glutation-peroxidasa en 
sangre ou en fígado.

Estado de selenio, nivel sanguíneo

GHS-PX/Hgb* Soro **

Normal 19 a 36 0.08 a 0.3

Carencia leve 10 a 19 0.03 a 0.007

Déficit 0.2 a 10 0.002 a 0.025
* u mol/min a 37oC/gHgb
** ug/ml.

Contido mínimo en alimentos

Forraxes, grans min. 0,1 mg/kg

Pastos min. 0,05 mg/kg

Solos 0,5 mg/kgC

Contido medio en alimentos para produción de leite (mg/kg)

Fariña de colza 0,98

Trigo, gran 0,5

Fariña de millo 0,04

Alfalfa deshidratada 0,6

Fariña de cebada 0,1

Fariña de soia 0,1

TOXICIDADE POR SELENIO
A intoxicación por selenio, selenose, rexistrouse en zonas 
de diferentes partes do mundo como resultado da inxesta 
de forraxes ou cereais cun alto contido en selenio (de 5 a 
40 ppm en MS). Trátase xeralmente de zonas áridas cunha 
pluviosidade anual inferior a 500 mm.

Algunhas plantas coñecidas como “acumuladores” poden 
conter unha gran cantidade de selenio e producir síndro-
mes tóxicos nos animais que as consumen. É o caso de 
certas variedades de Astragalus, que causan un síndrome 
agudo de midriase,  descoordinación motora e morte por 
insuficiencia respiratoria coñecido como “blind staggers”.

A forma crónica pode presentarse polo consumo de ce-
reais y forraxes cun alto contido en selenio ou por unha su-
plementación excesiva no alimento (sobredosifícación de 
complementos) e caracterízase por anemia, ataxia, lesións 
en extremidades, dexeneración hepática e, en formas máis 
severas, necrose hepática. 

En vacas leiteiras describiuse un aumento de partos pre-
maturos con alta mortalidade das crías debido á acumu-
lación de selenio nos fetos, sen que as vacas presentaran 
signos de intoxicación.

APORTACIÓN DE SELENIO. FORMAS
Existen diferentes formas para a administración de sele-

nio. A determinación de selenio en plasma ou soro é un bo 
indicador sobre os cambios no status de selenio. O nivel de 
actividade de GSH-Px é indicador a longo prazo.

1 INXECCIÓNS PROFILÁCTICAS INDIVIDUAIS

_Inxección de 0,1 mg. Se/kg peso +vitamina E
A GSH increméntase, como moi tarde, 30 días despois 

e mantense uns 6 meses. A incorporación ten lugar como 
se-cisteína, polo que non se xeran reservas.
_Inxección subcutánea de selenato de bario

A GSH-PX mantense elevada durante 5 meses. Presen-
ta inconvenientes en canto a toxicidade (dose tóxica 1 mg./
kg. PV) e ao gran residuo no punto de inxección.

2 DIETÉTICA

_Formas inorgánicas
Existen variacións entre animais en canto a taxa de ab-

sorción do selenio. O efecto sobre o status de selenio nos 
rumiantes depende do ambiente ruminal e da forma do 
selenio no alimento ou suplemento.

a) Bólos ruminais. Incrementa a GSH ata tres meses. 
Perda de actividade rápida a partir de 5 meses.

b) Tabletas 1 Se 90% area ferro. Poden manter ata 2 anos 
alto o nivel de GSH-PX.

c) Adición de sales de selenio (selenito sódico) en fórmulas 
de suplementación mineral de maneira continuada. (Usual).
_Formas orgánicas

a) Selenoaminoácidos. Absórbense activamente median-
te as rutas de aminoácidos. Maior retención e almacena-
mento útil para períodos de maior demanda (estrés).

b) Produtos de síntese, cultivos de levadura en medios 
enriquecidos con selenio. Fundamentalmente, seleniome-
tionina e seleniocisteína.

c) Fertilización. Adición controlada de sales de selenio 
aos fertilizantes. 
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FERTILIZACIÓN CON SELENIO
A disponibilidade de selenio para os animais e o home é 
maior nas formas orgánicas.

Existen diferentes vías para a obtención de produtos 
como fonte de selenio orgánico. Sen embargo, o seu custo 
pode ser limitante e poden existir ademais problemas de 
rexistro e comercialización.

A adición de sales de selenio aos fertilizantes ten o 
obxectivo de incrementar o seu contido nos cultivos e pode 
supoñer unha vantaxe económica (baixo custo das sales de 
selenio) para a obtención das formas orgánicas a través da 
conversión nas plantas.

A adición de 2,5-4,5 kgs/ha de selenito sódico aumenta 
0,1 ppm o contido en selenio da forraxe. Isto pode ser su-
ficiente para a prevención da carencia de selenio nos ani-
mais. Estas prácticas realízanse desde hai tempo en zonas 
deficitarias en selenio como Finlandia (Koivistonen, Hnt-
tunen, 1986) e Nova Zelanda (Watkimon, 1983).

O abonado debe establecerse sempre para calquera ele-
mento en base a unha analítica, e a avaliación da resposta á 
fertilización debe considerar factores coma o PH do solo, 
factores climáticos (pluviosidade) e clase de cultivo.

A adición de selenio aos fertilizantes debería condicio-
narse á determinación dun nivel inferior aos valores consi-
derados mínimos ou normais no solo ou na forraxe.

Nivel de selenio en forraxes:
2,0 ppm ou superior . . . . . . . . considerado tóxico
0,1 a 0,3 ppm . . . . . . . . . . . . . valor normal
0,05 a 0,06 ppm ou inferior . .déficit de selenio

Os produtos comerciais dispoñibles nos países citados 
aportan 5-15 gr./ha. Esta aportación considérase efectiva 
durante 12 meses, e supón unha marxe de seguridade en 
canto a toxicidade de 20 veces.

Algúns traballos procedentes de Australia establecen 
que se a forma química é selenato, requírese só unha 5a 
parte respecto ao selenito para conseguir o mesmo nivel 
de selenio no pasto. A esta dosificación non existe ningún 
risco ambiental para a saúde humana e animal. 

NUMEROSOS ESTUDOS RELACIONAN
A INXESTA HUMANA DE SELENIO COA 
PREVENCIÓN E RETRASO NA EVOLUCIÓN
DE CERTOS TUMORES
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AGROAMB ofrece un produto fertili-
zante elaborado con lodos de depu-
radora e outros subprodutos de orixe 
orgánica (restos vexetais, da indus-
tria agroalimentaria, puríns, etc.). 
Estas materias son hixienizadas e 
tratadas con cal para conferirlles un 
maior poder fertilizante e unha tex-
tura axeitada que facilita a aplicación 
e a incorporación ao terreo.

Teléfonos: 982 23 13 65 / 639 10 57 78  - Fax: 982 24 05 34 - E-mail: agroamb@agroamb.com - Web: www.agroamb.com

AGROAMB presta un 
servizo integral que 
garante o abonado óptimo 
da terra de labor das 
explotacións. Os técnicos 
da empresa identifican as 
necesidades e asesoran 
ao agricultor, realizando 
un plan específico para 
cada parcela. O fertilizante 
orgánico desenvolvido pola 
empresa lucense tamén é 
idóneo para o millo.

AGROAMB OFRECE UN 
FERTILIZANTE ORGÁNICO IDÓNEO 
PARA O CULTIVO DO MILLO

AGROAMB dispón dun laboratorio pro-
pio onde se analiza o solo das parce-
las de cultivo e se determinan as súas 
necesidades. En base a estas análises, 
os enxeñeiros da empresa elaboran un 
plan de abonado específico. Planifícase 
a fertilización máis axeitada en función 
dos contidos de nutrientes do solo e 
o aporte nutricional do fertilizante de 
AGROAMB.

É fundamental determinar os nutrientes 
que o solo precisa para poder satisfacer 
as necesidades da planta. Esto evitará 
desequilibrios que poidan causar un 
mal desenvolvemento do cultivo e, por 
tanto, unha mala colleita

Analíticas para garantir a 
máxima eficacia

A empresa presta servizo individualizado de asesoramento para cada agricultor e parcela

O produto ten unha eficacia con-
trastada, tanto en distintos proxec-
tos de investigación que AGROAMB 
desenvolve dende o ano 2000 como 
na aplicación en campos de cultivo. 
Numerosos agricultores levan anos 
empregándoo como fertilizante nas 
súas parcelas.

O millo, un cultivo esixente
O cultivo do millo esixe dos agricul-
tores un axuste nas técnicas, tanto de 
cultivo como de fertilización, para 
reducir os custos sen rebaixar nin a 
produtividade do cultivo nin a cali-
dade da colleita.

O millo require unha coidadosa pla-
nificación, debido á súa necesidade 
de asimilar unha gran cantidade de 
nutrientes nun curto espazo de tem-
po. Estes nutrientes deben estar moi 
accesibles para a planta.

As aportacións de abonos 
orgánicos, ademais de 
proporcionarlle alimen-
to á planta, melloran a 
estructura do solo e faci-
litan a absorción dos ele-
mentos necesarios para o 
crecemento
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SUPOSTO

Dado que o artigo 112.6 establece que “los socios tra-
bajadores de esta clase de cooperativas para los efectos de 
Seguridad Social serán, en todo caso, asimilados a trabaja-
dores por cuenta ajena”, os socios cotizan no réxime espe-
cial agrario por conta allea.

Preténdese transformar a cooperativa nunha coopera-
tiva de traballo asociado, que proporcionará traballo aos 
mesmos catro socios (con contrato indefinido) nesa mesma 
explotación intensiva. 

A Lei de Cooperativas de Galicia establece no seu artigo 
106.1 que os socios traballadores están obrigados a afiliarse 
á Seguridade Social, optando nos estatutos da cooperativa 
polo réxime correspondente.

Unha cooperativa de explotación 
comunitaria da terra (ao amparo da Lei 
de Cooperativas de Galicia, art. 112, 
Lei 5/1998) integrada por catro socios 
e dedicada á produción de leite cru 
mediante unha explotación intensiva de 
gando bovino. 

Segundo o establecido na Disposición Adicional IV da 
Ley General de la Seguridad Social, os socios traballadores 
das cooperativas de traballo asociado gozarán dos bene-
ficios da Seguridade Social, podendo optar a cooperativa 
entre as modalidades seguintes:

• Como asimilados a traballadores por conta allea. As 
citadas cooperativas quedarán integradas no réxime 
xeral ou nalgún dos réximes especiais da Seguridade 
Social, segundo proceda, de acordo coa súa actividade. 

• Como traballadores autónomos no réxime especial 
correspondente.

As cooperativas exercitarán a opción nos estatutos e só po-
derán modificar a citada opción nos supostos e condicións 
que o Goberno estableza.

Respecto das bases máximas e mínimas, indicar que 
as mesmas están en función do réxime elixido pola coo-
perativa. Para unha maior información, na páxina web 
www.seg.social.es, dentro do bloque de traballadores e 
empresarios, atópanse baixo o título de “Cotización” as 
distintas bases e tipos de cotización en función do réxi-
me e suposto elixidos. 

¿PARA ESTE TIPO DE ACTIVIDADE, ENTRE QUE 
RÉXIMES PODEMOS OPTAR REALMENTE?

¿QUE BASES DE COTIZACIÓN MÁXIMAS E MÍNIMAS 
EXISTEN NAS DISTINTAS OPCIÓNS?

PREGUNTAS

RESPOSTAS

CONSULTORIO
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el fertilizante que cuida la tierra
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